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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1226/2015

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 29 de abril de 2015.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2015, às 19h00 min, em sua sede própria, 
reuniu-se em sessão Ordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência do 
vereador Vinícius Carvalho de Araujo e com a presença dos seguintes vereadores: 
Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Eder Lima Moreira, José Adriano 
Tostes Xavier, Allan Martins Dutra Borges, Dulcimar Prata Marques, Carlos Alberto do 
Carmo Mattos e Guilherme de Souza Nogueira ATA – Dispensada a leitura da Ata n°. 
1225/2015 foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 
– REQUERIMENTO Nº. 28/2015. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo/MG. Sr. Vinícius Carvalho de Araújo. O Vereador que abaixo subscreve, requer 
ao Exmo. Presidente, que após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo 
Municipal ofício solicitando informações sobre os nomes de todos os proprietários de 
terrenos no Mini Distrito de Rio Novo, localizado no Bairro Cerâmica. Após o 
recebimento destas informações, solicito que a Câmara Municipal notifique a todos os 
proprietários, dando-lhes ciência da tramitação nessa Casa do Projeto de Lei nº006/2015 
e na mesma oportunidade, convocá-los a participarem das discussões em nossa reunião. 
Solicito ainda nesse requerimento, que após aprovação do Plenário, o Projeto de Lei nº 
006/2015 só retorne à Pauta de nossos trabalhos depois do atendimento por parte do 
Executivo de nossas solicitações acima expostas. JUSTIFICATIVA: “No intuito de 
transparecer nossos atos como legisladores e buscar um consenso que seja bom para 
todos, em relação ao Projeto de Lei 006/2015, foi que tomei a decisão de formular esse 
requerimento. Acredito que a presença dos empresários nessa Casa, nos dará uma exata 
noção de que de fato tenha havido algum diálogo do Executivo com todos eles 
(empresários) sobre o Projeto de Lei 006/2015 e, principalmente, se toda a infraestrutura 
necessária para instalação de indústrias (ligação de água, expansão da rede elétrica, 
esgoto e etc.), já são oferecidas no local. Solicito ao Senhor Presidente que no envio dos 
ofícios aos proprietários, sejam anexadas cópias deste requerimento e também do 
P r o j e t o d e L e i 0 0 6 / 2 0 1 5 . R i o N o v o / M G , 2 7 d e A b r i l d e 2 0 1 5 . 
Guilherme de Souza Nogueira. Vereador Proponente. 02 – REQUERIMENTO Nº. 
29/2015. 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 ao Executivo Municipal que 
seja feita uma cobertura no Parque que foi construído no Povoado de Furtado de 
Campos. Justificativa: A cobertura protegeria o mesmo das intempéries e também 
deixaria o local adequado para que os cidadãos do Povoado possam realizar festas e se 
reunir. Atualmente eles usam a sede da Associação para eventos, mas o espaço é 
pequeno e não comporta muitas pessoas, com a cobertura do parque poderiam inclusive 
usar o local para as reuniões de reativação do Bloco Boi Malhado, que pretendem voltar 
a apresentar em nosso carnaval. Rio Novo, 27 de abril de 2015. José Adriano Tostes 
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Xavier. Vereador Proponente. 03 – REQUERIMENTO N°. 30/2015. Exmo. Sr. 
Vinicius Carvalho de Araujo. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo – MG. 
Moção de Aplausos. O Vereador que subscreve no termo regimentais, solicita ao 
Presidente do Legislativo que seja enviada Moção de Aplausos a toda a Direção, 
Professores, Funcionários e Alunos da Escola Municipal Carmem Mendonça de Araujo, 
no Povoado de Furtado de Campos. JUSTIFICATIVA: Com uma direção atuante, 
professores que desempenham brilhantemente sua profissão e funcionários 
comprometidos, a Escola Municipal Carmen Mendonça de Araujo, se torna cada vez 
mais uma referência em nosso município. Cada visita que faço àquela Escola, sou 
surpreendido por alguma inovação ou trabalho realizado, o que tem motivado cada vez 
mais os alunos daquele Povoado. A Moção de Aplausos é uma forma desta Câmara 
homenagear e enaltecer os trabalhos que lá são realizados e também incentivar os 
alunos, que participam de todos os eventos organizados pela Secretaria Municipal de 
Educação de forma brilhante, a buscarem voos cada vez maiores. Solicito do Senhor 
Presidente que após aprovação do Plenário, convide todos a essa Câmara para receber 
esta homenagem. Rio Novo, 08 de abril de 2015. Guilherme de Souza Nogueira. 
Vereador Proponente. ORDEM DO DIA – 01 – REQUERIMENTO Nº. 28/2015. Em 
1° e única discussão. Aprovado por unanimidade dos presentes. 0 2 – 
REQUERIMENTO Nº. 29/2015. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador 
José Adriano. Haverá uma festa do cavalo no Povoado e já fizeram até uma 
coberturazinha lá, hoje digo que a única prefeita que levantou a alto estima do pessoal 
de Furtado de Campos é a Virgínia, parabenizo também o vereador Guilherme pela 
Moção de Aplauso para a direção da Escolinha de Furtado, aquele povo precisa disso. 
Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – 
REQUERIMENTO Nº. 30/2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento Verbal do vereador Eder Lima, solicitando 
dentre os empresários que estão alocados no mini distrito, quais deles já fizeram algum 
tipo de investimento no local. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Guilherme 
Nogueira. Solicitou da Coordenadora de Assistência Social, Ana Cláudia, cópia dos 
saldos disponíveis nas contas do CRAS. Os paciente de hemodiálise reclamam um 
veículo exclusivo há muito tempo e o Secretário de Saúde informou que não há recursos 
para aquisição de um veículo. Gostaria que nos fosse mostrado em extratos que o 
dinheiro para aquisição do veículo que menciona o Projeto de Lei 005 é exclusivo para 
o CRAS, do contrário não se justifica essa aquisição havendo necessidades maiores, 
pois há muita cobrança por conta dos pacientes que realizam hemodiálise. Palavra com 
a Coordenadora Ana Claudia que disse que o recurso do IGD é para aquisição de 
materiais permanentes, que inclui veículos, o dinheiro vem sendo poupado para 
aquisição de um veículo, o veículo é para o CRAS. Explanou também sobre todo o 
trabalho realizado pela Assistência Social no município desde o início de sua gestão, 
com apresentação de slides aos vereadores. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. 
Gostaria de parabenizar a Coordenadora pela sua brilhante atuação na Secretaria de 

2



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000

Fone: 32 -32741132-Geral -  Tel/Fax – 32 32742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br

Assistência Social e também agradecer sua apresentação hoje nesta Casa, pois foi muito 
valiosa para o nosso entendimento. É necessário alterar o artigo segundo do Projeto de 
Lei n°. 05/2015, é necessário citar as dotações que foram anuladas para cobrir o valor 
do crédito, isto compete ao executivo, o projeto foi devolvido e o Legislativo aguarda 
retorno da pauta o mais rápido possível para coloca-lo em votação. Não havendo mais 

quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a 
presente Ata. 
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