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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1214/2015

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11 de fevereiro de 2015.

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2015, às 19h30 min, em sua sede própria, 
reuniu-se em sessão Ordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência do 
Vereador Vinicius Carvalho de Araujo e com a presença dos seguintes vereadores, 
Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araujo, José 
Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Eder Lima Moreira, 
Guilherme de Souza Nogueira, Dulcimar Prata Marques e Allan Martins Dutra Borges 
ATA – Dispensada a Leitura da Ata n°. 1213/2015, foi à mesma aprovada por 
unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – REQUERIMENTO Nº. 03/2015. 
Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhor Vinícius Carvalho de Araújo. 
Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após os trâmites legais, seja 
solicitado junto ao Executivo Municipal, a possibilidade de desvio do trânsito de 
veículos acima de dezoito metros da Travessa Silva Ribeiro para a Rua São José. 
JUSTIFICATIVA: “Essa solicitação visa a atender pedido de moradores dos arredores 
que alegam que o local é estreito para manobra de veículos desse porte, danificando as 
calçadas, inclusive já tendo ocorrido danos no beiral de telhados de residências”. Rio 
Novo, 09 de Fevereiro de 2015. Guilherme de Souza Nogueira. Carlos Alberto do C. 
Mattos. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. Vinícius Carvalho de 
Araújo. 02 – REQUERIMENTO Nº. 04/2015. Ao Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Novo. Senhor Vinícius Carvalho de Araújo. Os Vereadores que abaixo subscrevem, 
requerem que após os trâmites legais, seja solicitado junto ao Executivo Municipal, a 
troca de lâmpada no poste que fica no “Escadão” que liga a Rua Arthur Bernardes a Rua 
Ruth Mascarenhas. JUSTIFICATIVA: A lâmpada está queimada, o que deixa o local 
escuro, deixando inseguros os transeuntes e moradores do local, tendo ocorrido 
inclusive arrombamento de residência devida à falta de iluminação. Rio Novo, 09 de 
Fevereiro de 2015. Guilherme de Souza Nogueira. Carlos Alberto do C. Mattos. 
Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. Vinícius Carvalho de Araújo. 
Assina junto vereador Eder Lima Moreira. 03 – REQUERIMENTO Nº.  05/2015. 
Exmo. Sr. Vinícius Carvalho de Araujo. Presidente Câmara Municipal. Rio Novo – 
MG. O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental seja 
encaminhada a matéria a seguir discriminada. Solicite a Secretaria desta Câmara 
Municipal que seja feito um levantamento das seguintes informações: 1 – Qual o valor 
total do repasse da Prefeitura Municipal a esta Câmara no ano de 2012, sob a 
presidência do Vereador José Adriano Tostes Xavier; 2 – Qual o valor total foi 
devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal no ano de 2012, sob a presidência do 
Vereador José Adriano Tostes Xavier; 3 – Qual o valor total do repasse da Prefeitura 
Municipal a esta Câmara no ano de 2014, sob a presidência do Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira; 4 – Qual o valor total foi devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal 
no ano de 2014, sob a presidência do Vereador Guilherme de Souza Nogueira; 5 – Qual 
o valor da folha de pagamento dos funcionários desta Câmara Municipal no ano de 
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2012, sob a presidência do Vereador José Adriano Tostes Xavier; 6 – Qual o valor da 
folha de pagamento dos funcionários desta Câmara Municipal no ano de 2014, sob a 
presidência do Vereador Guilherme de Souza Nogueira; Rio Novo, 09 de fevereiro de 
2015. José Adriano Tostes Xavier. Vereador Proponente. 04 – Ofício n°. RH/2015/001. 
Ref.: Ofícios CMRN/2014/243, 2014/244 e 2014/245. De ordem da senhora prefeita 
Municipal e em atenção aos ofícios acima mencionados, vimos através do presente 
informar que em virtude de não constar no munícipio nenhum ato que regulamentasse 
os percentuais dos adicionais de insalubridade e periculosidade conforme determina o § 
1° do artigo 84 do “Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Novo”, essa 
administração através de profissional habilitado “Engenheiro de Segurança do 
Trabalho”, promoveu a execução de um Laudo Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho, que anexamos cópia da avaliação referente aos cargos ocupados pelos 
servidores. Sendo assim, informamos que em virtude da respectiva avaliação, os 
servidores fazem jus ao percebimento da insalubridade nos termos da Norma 
Regulamentadora número 15, não tendo sido apontado no respectivo documento o 
percebimento de periculosidade. Na oportunidade, subscrevemo-nos com elevado 
apreço. Atenciosamente. Almério Campos Rosa. Servidor Recursos Humanos. 05 –
Museu de Arte Murilo Mendes. Laboratório de Conservação e Restauração de Pintura e 
Escultura. Juiz de Fora, 12 de janeiro de 2015. Apresentação. O presente orçamento 
refere-se aos procedimentos de conservação e restauração da pintura sobre tela Retrato 
de Bias Fortes de autoria de Belmiro de Almeida, datada de 1894, bem cultural 
pertencente à Câmara municipal de Rio Novo - MG. Tendo em vista a função social e 
cultural da restauração, os procedimentos de intervenção serão interpretados como um 
ato crítico cujo objetivo é resgatar os valores simbólicos, estéticos e históricos, que 
lamentavelmente, encontram-se alterados, bem como restabelecer sua unidade 
potencial. Devido à responsabilidade com o Patrimônio Histórico e Cultural, as 
intervenções serão realizadas pela equipe de profissionais especializada do Laboratório 
de Conservação e Restauração de Pintura e Escultura do Museu de Arte Murilo Mendes 
da UFJF, mediante análise, exames e testes específicos, fundamentados em 
procedimentos técnicos e metodologia científica, respeitando-se as características 
originais, sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum 
traço da passagem da obra no tempo. Para a realização de tais intervenções serão 
utilizados materiais e técnicas exigidos pelas características e especificidade da obra, e 
em consonância com os critérios éticos, técnicos e científicos estabelecidos pela Ciência 
da Conservação e Restauração. Nesta perspectiva, serão estabelecidos conceitos e 
critérios que nortearão os processos de conservação e restauração. O período necessário 
para a realização dos processos de conservação e restauração terá a duração prevista de 
seis meses, podendo este período ter modificações derivadas do andamento e da 
complexidade de tais processos. Identificação da obra. Retrato de Bias Fortes. Autor: 
Belmiro de Almeida. Técnica: óleo s/ tela. Época: 1894. Dimensões: 50 x 46,5 cm. 
Dimensões com moldura: 100 x 95,5 cm. Procedência: Rio Novo – MG. Proprietário: 
Câmara Municipal de Rio Novo. Responsável: Presidente da Câmara- Vereador 
Vinícius Carvalho de Araújo / período de 01.01.2015 a 31.12.2015. Endereço: Praça 
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Prefeito Ronaldo Dutra Borges, s/nº. Telefone: 32-3274 2212 – secretaria. 32-3274 
1132 – geral. Procedimentos técnicos de conservação e restauração a serem realizados: 
Obra. - Identificação e diagnóstico das causas de degradação; - higienização e refixação 
dos estratos pictóricos; - desmontagem da obra da moldura; - remoção da tela do chassi; 
- limpeza mecânica e química do verso do suporte; - tratamento das manchas do verso 
suporte; - obturação e enxerto dos orifícios do suporte. - tratamento preventivo do 
chassi contra o ataque de insetos xilófagos; - reentelamento do suporte; - estiramento da 
tela ao chassi; - testes de solubilidade e limpeza química da camada pictórica; - 
nivelamento das lacunas; - reintegração cromática e apresentação estética; - camada de 
proteção; - documentação técnica e fotográfica; - Confecção de folder de divulgação da 
restauração. Moldura. - Higienização e limpeza mecânica; - testes de solubilidade e 
limpeza química; - desinfestação e tratamento preventivo contra o ataque de insetos 
xilófagos; - preenchimento e obturação dos orifícios do suporte: - camada de proteção; - 
proteção das laterais internas da moldura para a colocação da obra; - recolocação da 
moldura a obra com sistema de fixação adequado; - readequação do sistema de fixação 
da obra a parede. Valor Total do presente orçamento: R$ 7.930,00 (sete mil e 
novecentos e trinta reais). Ao aprovar o orçamento – sinal de 50%. Na devolução do 
bem cultural restaurado – restante de 50%. Valtencir Almeida dos Passos. Especialista 
em conservação e restauração de bens culturais pelo Centro de Conservação e 
Restauração – CECOR da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
Coordenador e conservador-restaurador do Laboratório de Conservação e Restauração 
de Pintura e Escultura do Museu de Arte Murilo Mendes - MAMM da Universidade 
Federal de Juiz de Fora - UFJF. ORDEM DO DIA – 01 – Requerimento n°. 03/2015. 
Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – 
Requerimento n°. 04/2015. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder 
Lima. Gostaria de assinar junto e incluir no requerimento que seja feito reparo na 
iluminação no final da Avenida Doutor Candido de Oliveira Ribeiro, no Parque de 
Exposições. Em 1° e única votação.  Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – 
Requerimento n°. 05/2015. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador José 
Adriano. Esse requerimento farei todo ano. As pessoas perguntam e é bom para as 
pessoas saberem quem administra corretamente o dinheiro da Câmara. Em 1° e única 
votação.  Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento Verbal do vereador 
Guilherme de Souza Nogueira. Solicite a secretaria desta Casa qual o total de salários 
recebidos pelos presidentes da Câmara nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 
2014. É público e notório que entre os anos de 2009 a 2012 presidentes receberam o 
dobro do salário de vereadores e gratificações. Tive notícias de que alguns presidentes 
de outros municípios já estão devolvendo esse subsídio dobrado aos cofres públicos. Em 
1° e única discussão e votação.  Aprovado por unanimidade dos presentes. PALAVRA 
LIVRE – Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Semana passada duas funcionárias 
nos requereram que alterássemos o Plano de Cargos e Salários do Município, segundo 
parecer jurídico, qualquer mudança nesse plano deve partir do executivo como projeto 
de lei. Sobre os quadros, gostaria que os vereadores opinassem. O orçamento dos 
quadros fica em mais de quinze mil reais. Palavra com o vereador Eder Lima. Antes de 
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opinarmos, deveríamos saber o quanto esses quadros incidem no ICMS Cultural do 
Município. Sabemos que o valor dos mesmos é inestimável. Temos que saber se há 
alguma contrapartida do patrimônio e só depois decidirmos o que fazer. Peço licença 
para me ausentar.  Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Segundo me disse o 
responsável pelo orçamento, os quadros são de valor cultural imenso. Concordo com as 
palavras do vereador Eder. Devemos procurar saber se estão incluídos no patrimônio. 
Qualquer que seja a decisão tomada não será dinheiro jogado fora por se tratar de 
patrimônio histórico. Palavra com o vereador Allan Borges. É um absurdo esse quadro 
estar há mais de quatro anos fora daqui e esta questão não ter sido levantada. Existem 
vários restauradores, devemos fazer orçamentos. E se pagarmos quinze mil reais e 
amanhã esses quadros valerem dois mil reais? Temos que ver o valor econômico desses 
quadros. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. O valor dos quadros é em torno 
de oitenta mil reais, por esse motivo sou a favor da restauração dos quadros. Palavra 
com o vereador Allan Borges. Se realmente o valor dos quatros atingir essas cifras, vale 
a pena sua restauração. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. O responsável me 
informou que são quadros muito valiosos e que certamente valem mais do que a 
reforma. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Faremos o levantamento para saber 
se os quadros estão inseridos no patrimônio. Palavra com o vereador José Adriano. 
Sobre o requerimento do vereador Guilherme sobre salário dobrado, isso já vem de 
muitos anos. Muito bem lembrado pelo vereador. Se for ilegal eu devolvo. Isso não 
partiu de mim, mas do Tribunal de Contas. Não podemos só jogar pedra na prefeita 
falando que a prefeitura está cheia, pois a Câmara também está muito cheia. É a Câmara 
que tem mais funcionários no Estado de Minas Gerais. Se tiver que ser devolvido eu 
devolvo. Provarei aos rionovenses que durante esses quatro anos serão gastos nessa 
Câmara mais de trezentos mil reais. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Nem 
citei Vossa Excelência em meu requerimento. Alertou-me a situação e quero as 
informações. Tao preocupado que é com economia, deveria ter renunciado a seu salário 
dobrado de presidente em prol do povo. Tive uma administração muito elogiada e não 
ganhei um real a mais. Vossa Excelência recebeu como os outros também receberam. 
Não sei qual matemática usou para falar que essa Câmara é a que mais tem funcionários 
no Estado. A Câmara tem um limite de 6% da receita do Município para gastar com 
funcionário. Em minha legislatura gastamos 3%, ou seja, somente metade do que é 
permitido. Não é ilegal. Já provei a necessidade dos funcionários. Fica parecendo que 
Vossa Excelência exerce o mandato somente para ver o que o legislativo gasta. Nunca 
colocou a mão numa nota de empenho para saber o que o executivo gasta. A Câmara 
tem poucos recursos, é transparente. Está tudo no site. Não farei mais réplicas a nenhum 
vereador que compare minha gestão pelo bom andamento das reuniões desta Casa. 
Palavra com o vereador José Adriano. Sou experiente em minha vida. Não tenho rabo 
preso com ninguém. Gerei uma economia para o munícipio de mais de quinhentos mil 
reais. Não ataquei o vereador Guilherme. Faço esse requerimento desde a presidência da 
Dulce e farei até o final. É um direito que tenho. Eu penso assim, talvez por isso em 
minha vida dê tudo certo. Palavra com o vereador Allan Borges. Essa discussão, me 
perdoem, está ficando cansativa. Falam que o Allan Borges fala demais. Os dois têm 
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razões em parte. Os funcionários aqui tem grande serventia. Atendendo diariamente, 
auxiliando-nos. Se a prefeita tivesse uma boa assessoria eu não a criticaria. Se ela 
gastou três mil reais numa viagem e trouxe recursos, vale a pena. Orgulho-me de Vossa 
Excelência ter méritos em sua vida pessoal, mas na questão pública há outras nuances. 
Quanto ao salário dobrado, pelo abacaxi que é ser presidente da Câmara, salário 
dobrado não é demais. Fui eleito para ser vereador ciente do meu salário. Teve macaco 
velho na política que foi deixando levar o salário dobrado. Quero ver se vai devolver 
também. O munícipio vem gastando desordenadamente e vem jogando tudo em cima 
desta Casa. Hoje em dia tudo é a Câmara que tem que resolver, pois o executivo tira o 
corpo fora. Respeito Vossas Excelências. O salário é pequeno, mas damos o nosso 
máximo. Não vi nada de desvio nas presidências anteriores. Palavra com o presidente 
Vinicius Araujo. Parabenizo o Allan por suas palavras. Tudo é uma questão de custo 
benefício. Respeito à opinião de cada um. Sinceramente não vejo desperdício de 
dinheiro. Vejo Câmaras que tem mais funcionários, tem carro, tem motorista. Não é 
questão de conforto, mas de acessibilidade. Não temos nem um arquivo para guardar as 
prestações de contas. Estão todas empilhadas na sala da presidência. Vejo os 
funcionários da Câmara necessários aqui no atendimento ao público. Inclusive, a 
intenção da empresa Planejar é criar um cargo de contador que nossa Câmara não tem. 
Estamos fazendo até mais do que podemos. Todos os requerimentos são válidos. 
Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Parabenizo o Guilherme pelo não uso da 
réplica. Isso ajuda a Casa a ficar mais amistosa e educada. Isso realmente não leva a 
nada, o que foi feito está feito. Vejo Câmaras com orçamento estourado e nós estamos 
trabalhando com tranquilidade. Em minhas andanças, percebi que os juiz-foranos 
jogaram a toalha quanto ao aeroporto. O nosso aeroporto é definitivamente o aeroporto 
da região. Nosso aeroporto é vencedor. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. 
Parece que agora o aeroporto seguirá seu rumo. Esperamos que continue assim. Foi 
cedida a palavra ao Servidor Público Luciano, que falou a respeito do retroativo 
referente a aumento salarial dos servidores da Prefeitura. Palavra com o presidente 
Vinícius Araujo. O projeto de aumento parte do executivo, até o momento não chegou 
nada aqui. Quando vem normalmente é retroativo a janeiro. Palavra com o vereador 
Allan Borges. Sugiro que a Câmara faça um requerimento ao executivo antecipando 
quando será enviado esse aumento aos servidores. Também já fui indagado sobre o 
assunto. Palavra com o vereador José Adriano. Eu não falei que ninguém desvia 
dinheiro. Falei que se gasta demais. Palavra com o vereador Allan Borges. É uma 
maneira genérica de falar. A respeito da segurança no carnaval, em conversa com a 
prefeita, me foi passado que teremos uma segurança reforçada, principalmente pela falta 
de carnaval em outras cidades. O munícipio abriu licitação para contratação de 
segurança privada. Haverá abordagens nas entradas do munícipio. Instalação de 
câmeras. Espero que seja feito na prática. Estou confiante.  Palavra com o presidente 
Vinicius Araujo. Essa Câmara sem dúvida é muito atuante. Foram realizadas várias 
audiências públicas. Ajudamos a negociar para trazer o Tenente Fazzola e os assaltos à 
mão armada acabaram aqui. Há arrombamentos, mas não assaltos a mão armada. 
Fizemos o orçamento participativo. Os dois presidentes anteriores ajudaram a Santa 
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Casa. Temos a consciência tranquila de um trabalho bem feito. Há divergências, pois 
nem todos pensam igual. Esse ano pretendemos continuar o trabalho iniciado nos 
últimos dois anos. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Quem está ausente 
desta Casa é o povo. Se na audiência pública da Santa Casa o povo tivesse comparecido, 
duvido que a mesma estivesse fechada hoje. Há muitos criticando, mas o povo não é 
participativo. Palavra com o vereador Allan Borges. Não há nada que resista a força 
popular. A situação mudou muito hoje. As pessoas participam muito nas redes sociais. 
O que acontece é a descrença popular, principalmente com a administração fraca do 
executivo que estamos tendo. Isso está atingindo a nós vereadores. Muitas pessoas não 
tem ciência do nosso real papel aqui dentro. Pensam que fazemos o papel do executor. 
Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Fizemos também a Comissão de Inquérito. 
Ajudamos na negociação com os funcionários da prefeitura e no final foi usado contra 
nós. Fizemos várias visitas a defensoria pública e ao Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, o que gerou frutos, pois virá um juiz titular para o munícipio. Não havia detetive 
na polícia civil e depois que fomos reclamar rapidamente veio um funcionário. Fazemos 
várias proposições que infelizmente o executivo não acata. Palavra com o vereador 
Sebastião Esperança. Estivemos hoje na troca de comanda da PM em Juiz de Fora, que 
o empossado continue fazendo o que o anterior fazia por nós. Palavra com o presidente 
Vinicius Araujo. Mandaremos um ofício ao Coronel Prestes, que está saindo e outro 
para que o Coronel Vagner, que está assumindo, continue a nos ajudar. Não havendo 
mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se 
lavrasse a presente Ata. 
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