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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1159/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 21 de fevereiro de 2014.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de 2014, às 19h min, em sua sede própria, reuniu-
se  em  sessão  Ordinária  a  Câmara  Municipal  de  Rio  Novo,  sob  a  presidência  do  Vereador 
Guilherme  de  Souza  Nogueira  e  com a  presença  dos  seguintes  vereadores,  Dulcimar  Prata 
Marques, Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Sebastião José Esperança, Dionísio 
Da Dalt  Neto,  Vinicius Carvalho de Araújo,  José Adriano Tostes Xavier e Carlos Alberto do 
Carmo  Mattos.  ATA –  Dispensada  a  leitura  da  Ata  1158/2013,  foi  à  mesma aprovada  por 
unanimidade dos presentes.  EXPEDIENTE – 01  –  REQUERIMENTO Nº.  16/2014.  Exmo. 
Sr. Guilherme de Souza Nogueira. Presidente Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O vereador 
que  abaixo subscreve,  requer  que  após  tramitação  regimental  seja  encaminhada  a  matéria  a 
seguir  discriminada  a  Exma.  Senhora  Prefeita  Municipal:  Que  seja  feita  reforma geral  com 
pintura no Pontilhão situado no final da Rua Dona Rita com a Rua Lindolfo Calian. O mesmo se 
encontra enferrujado. Além de fazer parte da história do munícipio. Rio Novo, 14 de fevereiro de 
2014. José Adriano Tostes Xavier. Vereador Proponente. 02 – REQUERIMENTO Nº 17 /2014. 
Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhor Guilherme de Souza Nogueira. O 
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais 
Edis que seja enviada a solicitação abaixo, à Ex.ª  Prefeita Municipal, Sr.ª  Maria Virgínia do 
Nascimento Ferraz: - Que seja enviado pelo Executivo Municipal, informações a respeito da 
transferência  do  funcionário  da  EMATER,  José  Xavier,  Chefe  do  Escritório  local. 
JUSTIFICATIVA: Esta solicitação se faz necessária uma vez que na última reunião da Câmara 
Municipal realizada no dia 14/02/2014, foi relatado pelo Sr. José Pereira Duprat, que segundo 
informações recebidas pelo mesmo, partiu do Executivo Municipal a solicitação para saída do Sr. 
José Xavier, da gerência do escritório local. Solicitamos ainda, caso seja procedente o que nos 
foi relatado, informações sobre o que motivou tal solicitação por parte do Executivo, o prazo 
para substituição e o nome do substituto, uma vez que a Prefeitura Municipal mantém Convênio 
com a EMATER, onde existe repasse de recursos municipais. Rio Novo, 17 de Fevereiro de 
2014. Allan Martins Dutra Borges - Vereador – PMDB. Assina junto vereador Sebastião José 
Esperança.  03 – Ofício PM/2014/059.  Do: Gabinete da Prefeita  Municipal. Para: Vereadores 
Guilherme de Souza Nogueira, Vinicius Carvalho de Araujo, Carlos Alberto do Carmo Mattos, 
Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata marques, Eder Lima Moreira e Allan Martins Dutra 
Borges.  Ref.:  Atende  requerimento  n°.  02/2014.  Com  referência  à  solicitação  dos  ilustres 
vereadores referente à colocação de braços e lâmpadas nos dois postes da entrada da Rua José 
Nogueira Filho, no Povoado de Furtado de Campos, temos que já estamos providenciando um 
ofício para a Energiza solicitando orçamento tão logo o munícipio tenha disponibilidade  de 
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recursos a reivindicação terá pronto atendimento. Na oportunidade, apresentamos nossa 
manifestação de estima e apreço. Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal.  04 – Ofício PM/2014/063.  Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Vereadores 
Guilherme de Souza Nogueira, Vinicius Carvalho de Araujo, Carlos Alberto do Carmo Mattos, 
Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata marques, Eder Lima Moreira e Allan Martins Dutra 
Borges.  Ref.:  Atende  requerimento  n°.  05/2014.  Em  atendimento  ao  requerimento  acima 
qualificado  referente  à  solicitação  de  que  seja  feita  manutenção  da  estrada  de  Furtado  de 
Campos,  vimos pelo presente informar aos nobres vereadores dessa Casa que os serviços de 
manutenção  das  estradas  vicinais  estão  sendo  realizados  e,  quanto  à  estrada  de  Furtado  de 
Campos  encontra-se  inserida  no  planejamento  para  o  mês  de  março.  Na  oportunidade, 
apresentamos  nossa  manifestação  de  estima  e  apreço.  Atenciosamente.  Maria  Virginia  do 
Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal.  05 – Ofício PM/2014/062.  Do: Gabinete da Prefeita 
Municipal. Para: Vereadores Guilherme de Souza Nogueira, Vinicius Carvalho de Araujo, Carlos 
Alberto  do  Carmo  Mattos,  Sebastião  José  Esperança,  Dulcimar  Prata  marques,  Eder  Lima 
Moreira e Allan Martins Dutra Borges. Ref.: Atende requerimento n°. 04/2014. Com referência à 
solicitação  dos  ilustres  vereadores  referente  ao  poço  artesiano  do  Povoado  de  Furtado  de 
Campos, informamos que o munícipio já providenciou um Relatório de Inspeção Sanitária nele 
estando incluído o referido poço artesiano. Considerando a especificidade e complexidade da 
solicitação, comunicamos aos nobres vereadores que já estamos verificando a possibilidade de 
contratar um profissional ou empresa para verificação do local, equipamentos e outros, e, em 
seguida análise da qualidade da água para posterior abastecimento da comunidade de Furtado de 
Campos.  Na  oportunidade,  apresentamos  nossa  manifestação  de  estima  e  apreço. 
Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 06 – Ofício 35/2014. 
Exmo. Senhor Guilherme de Souza Nogueira. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. 
Atendendo a solicitação ao ofício CM/2014/08, informo que em relação às aguas de mina do 
Município: Pingo D’água, Toco e Lacreme, consideradas improprias para o consumo, já foram 
providenciadas placas informativas para serem fixadas no local. Os agentes de epidemiologia 
estão distribuindo junto com os PSF’s (cada residência) hipoclorito de sódio para o tratamento 
desta água. Atenciosamente. Josicarla Fonseca Lima. Gestora de Saúde. ORDEM DO DIA – 01 
– Requerimento n°. 016/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade 
dos  presentes.  02 –  Requerimento n°.  017/2014.  Em 1°  e  única  discussão.  Palavra  com o 
vereador Allan Borges. Este requerimento foi feito com base na fala do Senhor José Duprat na 
última semana, onde ele falou do fato de o Executivo pedir a transferência do funcionário da 
EMATER, eu até em conversa com a prefeita  fui  informado por ela que foi  mesmo feito o 
pedido, mas em comum acordo com o funcionário, segundo a prefeita um novo funcionário já 
está vindo para Rio Novo, vamos aguardar os fatos, para ver como ficará. Em 1° e única votação. 
Aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  Palavra  com  o  presidente  Guilherme  Nogueira. 
Gostaria de pedir para que nossa próxima reunião ordinária seja no dia vinte e sete de fevereiro. 
Teremos no expediente as contas do prefeito Antônio de Moura Varotto e também o Projeto de 
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Lei referente à concessão de mais cinco anos de aluguel onde hoje é o restaurante 
Gulodices. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria que fizéssemos 
uma Moção de Pesar pelo falecimento da esposa do Chico Monteiro, a Senhora Anete, o Chico é 
uma pessoa que vem trazendo muitos benefícios para a nossa terra, fomos surpreendidos pelo 
falecimento dela. Palavra com o vereador Eder Lima. Quero apenas passar um resumo de que eu, 
o  vereador  Dionísio  e  o  vereador  Sebastião  Esperança  fomos  à  Câmara  de  São  João 
Nepomuceno, em relação ao projeto no cuidado com os animais. Acho que eles estão um pouco 
perdidos. Teria sido mais fácil se criar um convênio com a ONG que estão planejando. Nesta 
reunião eles ainda não haviam feito  nem os  conselhos,  a  decisão  que saiu  de lá  é  um pré-
conselho que formará um consórcio. Eu disse para eles que é preciso apresentar para os prefeitos 
números, quanto será por animal, etc. Entendi que eles estão um pouco perdidos, a ideia continua 
sendo excelente, precisa agora mostrar para os prefeitos a necessidade de se criar o consórcio. 
Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Quero agradecer V. Exas. pela presença nesta 
reunião,  o  grande  problema  sempre  discutido  lá  realmente  era  esse,  no  final  depende  da 
colaboração do executivo. Palavra com o vereador Allan Borges. Este é um assunto que venho 
falando já há um tempo, tenho acompanhado o assunto, mas infelizmente eu não pude ir na 
segunda-feira, mas a câmara foi muito bem representada pelos vereadores presentes, digo ainda 
que eu senti neste projeto algo muito burocrático, estamos discutindo demais e a cachorrada está 
aí na rua. Proponho novamente saber a que ponto está a nossa Lei. Palavra com o presidente 
Guilherme Nogueira. Informo V. Exa. que faremos um levantamento para saber a respeito do 
Veto para saber as datas corretas e saber quais os procedimentos devem ser adotados. Palavra 
com o vereador Eder Lima. Gostaria de fazer um pedido, encaminhando um ofício a Azul nos 
colocando de portas abertas para recebê-los novamente aqui com os voos que iniciarão no mês 
de  março.  Palavra  com o vereador  Sebastião Esperança.  Sobre  nossa  ida  a  Belo Horizonte, 
ontem, agradeço imensamente a Deputada Luzia Ferreira que nos recebeu muito bem, ela nos 
recebeu  para  uma  conversa  longa,  quase  duas  horas  de  conversa,  tenho  certeza  que  será 
concretizado em breve o envio dos equipamentos para o anexo da Santa Casa. Palavra com o 
presidente Guilherme Nogueira. Gostaria de solicitar ao vice-presidente que assuma a cadeira 
para que eu possa falar a respeito da Deputada Luzia Ferreira. A capacidade da Deputada em 
conseguir ser realista é impressionante, ela nos passou uma informação de um recurso do ano 
passado e que se abriu uma nova porta para o município de Rio Novo. Nós encaminharemos 
novamente um ofício solicitando os recursos para a nossa Santa Casa. Palavra com o vereador 
José Adriano. Se eu soubesse que os senhores iriam a Belo Horizonte, eu talvez até tivesse ido 
com vocês para pedir  uma ajuda à deputada com a COPASA. Caso os vereadores voltem a 
encontrar com a deputada,  que me avisem para eu ir.  Eu peço ao Senhor Presidente que na 
quinta-feira possam nos ligar para nos lembrar da reunião. Já a respeito do projeto do restaurante 
Gulodices, eu sou a favor de qualquer coisa a favor daquelas pessoas, me lembro como se fosse 
ontem,  no  mandato  do  Senhor  Antônio  de  Moura  Varotto  eles  pagaram  todos  os  aluguéis 
atrasados. Peço que este ano se pudesse aumentar um pouco o número de homenageados pelos 
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vereadores  que  estude  para  saber  se  pode  aumentar.  Palavra  com  o  presidente 
Guilherme Nogueira. Em relação aos homenageados, com certeza é algo que temos mesmo que 
avaliar. Quero ainda falar que o provedor da Santa Casa deixou aqui a prestação de contas do 
mês de janeiro e dizer também que a Eliana já está com o fechamento e notas de empenho dos 
últimos meses e em breve será disponibilizada. Palavra com o vereador Allan Borges. Já falei o 
que eu penso a respeito, por exemplo foi construído o anexo na Santa Casa, mas é o tipo de 
política que não entra na minha cabeça, por que não enviar por exemplo dois mil reais por mês 
para um hospital?  Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Quero avalizar as palavras do 
vereador José Adriano a respeito do restaurante Gulodices. A respeito do que disse o vereador 
Allan Borges,  acima das nossas divergências políticas eu quero parabenizar mais uma vez a 
nossa prefeita pela sensibilidade de fechar este grande projeto da Santa Casa junto com esta 
Casa, não tenho dúvidas que muitas coisas boas ainda acontecerão. Palavra com o vereador José 
Adriano. Creio Sebastião, que tudo é assim na vida, onde houver união tudo funciona, a Santa 
Casa para nós é tudo, hoje temos um provedor que está prestando contas para todo mundo. Hoje 
já diminuiu muito as críticas à prefeita, não adianta nada brigarmos, temos sempre que optar pelo 
diálogo.  Peço  ao  nosso  presidente  que  envie  um  ofício  ao  Edmar  Moreira  que  assumirá 
novamente  uma cadeira  na Câmara de Deputados,  ele  é  uma pessoa que ajudou Rio Novo. 
Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. É um deputado que realmente conhece Rio Novo.  
Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se 
lavrasse a presente Ata. 
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