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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1230/2015

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

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio 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, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Guilherme de 
Souza Nogueira e Dulcimar Prata Marques. ATA – A Ata n°. 1229/2015 será votada na 
próxima sessão. EXPEDIENTE – 01 – Ofício: PM/2015/0155. Atende Ofício 
CM/2015/049. Senhor Presidente. Em atenção ao ofício CM/2015/049, e, Pareceres das 
Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento dessa Egrégia 
Câmara Municipal, referente à solicitação das cópias dos decretos emitidos sobre abertura 
de créditos suplementares durante o primeiro quadriênio (janeiro a abril) do corrente ano”, 
para que o Projeto de Lei n°. 007/2015 possa entrar em discussão e votação nessa Casa 
Legislativa, encaminhamos os decretos correspondentes aos créditos suplementares abertos 
até a data de 07 de maio de 2015, bem como uma relação emitida pelos serviços contábeis 
referentes aos respectivos decretos. Na oportunidade, colocamos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos, e, subscrevemo-nos com elevado apreço e distinta 
consideração. Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal 
de Rio Novo. 02 – Assessoria Jurídica. Parecer sobre o Projeto Lei n°. 007/2015 
remetido pelo Executivo Municipal, pretendendo autorização para abertura de Créditos 
Suplementares ao orçamento de 2015. Solicitação da Presidência da Câmara em 08 de 
maio de 2015. PARECER: A Lei Orçamentária para o exercício de 2015 (Lei 1156 de 
22/12/2015), autorizou abertura de Créditos Suplementares prescrevendo o limite de 5% do 
total do orçamento. O Executivo pretende autorização para abrir novos créditos 
suplementares até o limite de 15% do orçamento, o que demonstra ter sido insuficiente o 
limite antes fixado de 5%, utilizado de janeiro a abril do exercício corrente. A abertura de 
créditos suplementares ao orçamento é autorizada por lei e aberta por decreto, 
identificando a dotação orçamentária a que se destina, bem como, demonstrando o recurso 
correspondente. As dotações, para abertura do crédito ou respectiva anulação, serão 
identificadas e classificadas até onde for possível, conforme determina o artigo 46 da Lei 
4320/64. Portanto, a abertura de créditos suplementares é um ato legal com a expedição de 
decreto e autorizada previamente pelo Legislativo. Neste caso, a lei e o decreto devem ser 
publicados na forma da lei. O projeto deverá receber parecer das Comissões Permanentes 
de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, para discussão e 
votação em Plenário. As Comissões poderão solicitar, se assim o desejarem, cópias dos 
decretos emitidos sobre abertura de créditos suplementares durante o primeiro quadriênio 
(de janeiro a abril) do corrente ano. É o nosso parecer prévio à consideração das Comissões 
Permanentes. Câmara Municipal de Rio Novo, 08 de maio de 2015. Brenildo Ayres do 
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Carmo. 28977/ OABMG. Assessor Jurídico. 03 – Projeto de Lei N°. 007/2015 que 
“Autoriza abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2015.” Maria 
Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal de Rio Novo. 04 – Projeto de Lei n°. 
004/2015. ”Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 40.000,00 e dá outras 
providências”. Rio Novo, 01 de abril de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. 05 – Projeto de Lei n°. 005/2015 que “Autoriza Abertura de Crédito 
Especial no valor de R$ 40.000,00 e dá outras providências”. Rio Novo, 10 de abril de 
2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 06 – Projeto de Lei n°. 
008/2015. Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação e dá outras providências. Rio 
Novo, 27 de abril de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 07 – 
REQUERIMENTO Nº. 39/2015. Autoria: Eder Lima. Ao EXMO. SR. Vinícius Carvalho 
de Araújo. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que este subscreve, 
requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício contento MOÇÃO DE 
APLAUSOS para todas as Escolas Municipais e Estaduais, de Rio Novo, devido ao 
brilhantismo com que vem desenvolvendo o Projeto “Inovando Valores”. Bem como, 
sugere através deste, que estes estabelecimentos de ensino possam incluir a sede da 
Câmara Municipal neste projeto, nos agraciando com suas artes ou apresentações em datas 
a serem agendadas ou afixando nesta os cartazes produzidos no Projeto. JUSTIFICATIVA: 
Sem dúvida, trata-se de um dos projetos que mais alerta para a necessidade de 
revigoramento de valores e virtudes que estão ficando perdidos no tempo: ética, moral, 
honestidade, simplicidade, humildade, amor ao próximo, atenção ao necessitado etc. Por 
tudo isso, professores, alunos, supervisora responsável, funcionários em geral destes 
estabelecimentos de ensino merecem nossos aplausos e incentivos. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 27 de maio de 2015. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 08 – 
INDICAÇÃO Nº. 40/2015. Autoria: todos os vereadores. Ao EXMO. SR. Vinícius 
Carvalho de Araújo. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que este 
subscrevem, requerem que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício 
solicitando do Executivo Municipal que sejam feitas obras de melhorias nos Banheiros 
(considerados públicos) alocados na sede da Prefeitura (o masculino, próximo ao setor de 
obras e o feminino, ao lado da Biblioteca Municipal), no que diz respeito às condições de 
higiene, sanitárias e de acessibilidade. JUSTIFICATIVA: Este requerimento visa atender a 
reclamação feita em plenário pelo Sr. Jorge Luiz Lima quanto à estrutura precária destes 
banheiros. E, sem dúvida, o atendimento ao mesmo dará mais comodidade e segurança aos 
usuários, quanto às questões sanitárias e de higiene. Nada mais havendo para o momento, 
contamos com soluções posteriores por parte do Executivo. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 27 de maio de 2015. Allan Martins Dutra Borges. Carlos Alberto do Carmo Matos. 
Dionísio Da Dalt Netto. Dulcimar Prata Marques. Eder Lima Moreira. Guilherme de Souza 
Nogueira. José Adriano Tostes Xavier. Sebastião José Esperança. Vinícius Carvalho de 
Araújo. 09 – REQUERIMENTO Nº. 41/2015. Autoria: Eder Lima Moreira. Ao EXMO. 
SR. Vinícius Carvalho de Araújo. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O 
vereador que este subscreve, requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado 
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ofício contento MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO à E. E. Raulino Pacheco pela 
passagem de seus 50 anos de existência. JUSTIFICATIVA: Este requerimento visa 
reconhecer a história desta Escola e de todos que de alguma forma contribuíram para o 
engrandecimento da educação em nosso município através desta instituição (diretores, 
professores, supervisores, funcionários e alunos). História esta marcada pela passagem ali, 
na Praça Milton Braga (Pracinha do Ginásio), de muitas personalidades que hoje carregam 
em seus currículos o nome desta instituição de ensino e juntamente dele o nome de nossa 
cidade! Por tudo isso e por tudo que esta escola representa em nossas vidas, contamos com 
a aprovação de todos! Sala das Sessões “Messias Lopes”, 27 de maio de 2015. Eder Lima 
Moreira. Vereador Proponente. 10 – REQUERIMENTO N°. 42/2015. Os vereadores que 
abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria 
assinalada em epígrafe e a seguir discriminada: Reitera o pedido constante no requerimento 
n°. 039/2013, em anexo. Sala das Sessões, 29 de maio de 2015. Guilherme de Souza 
Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José 
Esperança. Dulcimar Prata Marques. ORDEM DO DIA – Palavra com o presidente 
Vinicius Araujo. Como foi lido no Expediente o Projeto de Lei n°. 007/2015, foi pedido 
prazo pela Comissão e deu parecer mediante envio dos decretos pelo Executivo. Os 
decretos foram lidos, todos tem cópia. 01 – Projeto de Lei N°. 007/2015 que “Autoriza 
abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2015.” Encaminhado a 
todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. Em relação ao Projeto eu olhando as cópias dos decretos emitidos, o 
valor gasto com execução orçamentária, me chama atenção que fizemos um orçamento 
participativo e na época chegou-se ao consenso que a Câmara deveria tirar o máximo 
possível de dotação das festas para uso na saúde. Deixamos um valor irrisório para festas. 
Em uma suplementação de cinco por cento que demos, grande parte dessa dotação foi 
gasta com festa. Nessa primeira votação, votarei contrário ao projeto de suplementação. 
Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria de pedir prazo novamente nesse projeto. 
Não me considero totalmente posicionado em relação a esse projeto. Gostaria de estudar 
um pouco mais. Pela Comissão de Finanças e Orçamento. Palavra com o presidente 
Vinicius Araujo. Gostaria de lembrar que esse projeto é em caráter de urgência 
urgentíssima e o prazo é reduzido pela metade. Teremos uma reunião extraordinária na 
terça-feira. 02 – Projeto de Lei n°. 004/2015. ”Autoriza a abertura de Crédito Especial no 
valor de R$ 40.000,00 e dá outras providências”. Encaminhado a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 03 – 05 – Projeto de Lei n°. 005/2015 que “Autoriza Abertura 
de Crédito Especial no valor de R$ 40.000,00 e dá outras providências”. Encaminhado a 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° 
discussão. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – Projeto de Lei n°. 008/2015. 
Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação e dá outras providências. Encaminhado a 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° 
discussão. Aprovado por unanimidade dos presentes. 0 5 – REQUERIMENTO Nº 

3



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

39/2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 
– REQUERIMENTO Nº 40/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 0 7 – REQUERIMENTO Nº 41/2013. Em 1° e única 
discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. O primeiro requerimento é em relação ao 
projeto inovando valores desenvolvido pelas escolas do município. Além de parabeniza-
las, gostaria de pedir que o desenvolvessem também aqui na câmara, pois, inclusive nós, na 
política precisamos inovar nossos valores sempre. O do Raulino não precisa nem de 
explicação, pois é uma escola que sobrevive há cinquenta anos e contribuiu muito para 
todos nós que aqui estamos, hoje, representando Rio Novo. É um ato de reconhecimento 
humilde e simples, mas que vai fortalecer quem tanto luta pela instituição. O outro é sobre 
os banheiros que precisam ter melhorias em suas condições, questão levantada pelo Jorge 
Luiz Lima e com a qual concordamos.  Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade 
dos presentes. 08 – REQUERIMENTO Nº 42/2013. Em 1° e única discussão. Palavra 
com a vereadora Dulcimar Prata. Ficamos como referência para os hospitais em Juiz de 
Fora onde temos pacientes. Eles nos ligam pedindo ambulância. Juiz de Fora pede rapidez 
na busca do paciente pela alta. O que nos preocupa é que caso a ambulância se ausente 
para buscar uma alta em Juiz de Fora de um paciente que talvez possa esperar mais um 
pouquinho, algum paciente urgente possa precisar da mesma. O secretário já se dispôs a 
sugerir uma planilha para que um funcionário fique de sobreaviso para buscar as altas em 
Juiz de Fora. Em 1° votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o 
vereador Allan Borges. Esse requerimento é tão antigo que seja a ser um pouco irônico, 
pois pede ambulância para a Santa Casa, que estamos lutando tanto para tentar reabrir. 
Palavra com o vereador Vinicius Araujo. Estão aqui disponíveis as notas de empenho do 
executivo referentes aos meses de janeiro e fevereiro para que possamos verificar. 
Marcaremos uma reunião para terça-feira. Tivemos uma reunião com os empresários que 
possuem lotes no mini distrito industrial, foi muito proveitosa, fizemos algumas emendas 
para adequar o projeto. Com relação ao projeto que dá aumento aos agentes comunitários, 
a Comissão de Finanças fez emenda e pediu parecer do jurídico, que concorda com os 
direitos dos agentes, mas ressalta que nós não podemos retroagir o aumento de um 
exercício para o outro, podemos retroagi-lo somente a partir de janeiro de 2015 e não 
agosto de 2014, como foi sugerido. É inconstitucional. Vocês não perdem o direito, mas é 
preciso outra forma para efetuar o pagamento dos atrasados. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. Sabemos que é uma lei federal, fui um dos autores do requerimento 
que fez o pedido do reajuste e do retroativo e tudo foi pago. Esse ano novamente fizemos o 
pedido e o executivo nos enviou o projeto 011/2015. O parecer da assessoria jurídica nos 
enviou o parecer nos alertando da inconstitucionalidade da emenda sobre retroagir ao ano 
anterior. A emenda pedirá o executivo que pague o valor de 2015 e que garanta a vocês o 
direito de receber a diferença do ano de 2014, seja parcelando de que forma for, o dinheiro 
é de vocês e deve ser pago a vocês. A Câmara poderia agradar todo mundo e dizer que 
ficará a emenda retroativa, mas não é assim. Estamos seguindo o parecer do jurídico para 
evitar que o projeto seja vetado e isso se estenda mais. Vamos cobrar a diferença de agosto 
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a dezembro para vocês. Palavra com o vereador Eder Lima. O parecer sairá daqui com a 
aprovação do projeto. Podemos solicitar o saldo das contas dos programas de saúde e 
verificar os saldos dessas contas, caso haja dinheiro fica mais fácil ainda fazer o pedido de 
pagamento do retroativo. Palavra com o Presidente Vinicius Araujo. Convido a todos para 
estarem presentes na terça-feira para nossa reunião antecipada em função do feriado. 
Inscrito na ordem do dia o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. 
Com a palavra o Senhor Ademir, explanou sobre a necessidade de implantação por meio 
do executivo dos EPI (equipamentos proteção individual) para todos os funcionários que 
dele necessitam. Com a palavra o assessor jurídico do executivo confirmou que os 
equipamentos estarão disponíveis a partir do dia doze de junho para todos os setores em 
que são exigidos. Palavra com o vereador Eder Lima. Palavra com o vereador Eder Lima. 
Acho que junto com a chegada dos equipamentos, poderia ser feito uma conscientização 
quanto à importância da utilização dos mesmos com todos os funcionários. Palavra com o 
presidente Vinicius Araujo. Seria bom até o Sindicato promover uma palestra sobre os 
equipamentos para todos os funcionários alertando da obrigatoriedade do uso dos 
equipamentos. Com a palavra o assessor jurídico da prefeitura alertou que o munícipio não 
tem número suficiente de funcionários para exigir um responsável técnico em segurança do 
trabalho para a fiscalização do uso dos equipamentos. A fiscalização pode ser feita por 
outros funcionários. Deve haver conscientização para o uso dos equipamentos. Palavra 
com o vereador Guilherme Nogueira. Como técnico em segurança do trabalho, sei que para 
verificar se uma empresa precisa ou não de um técnico há um tabela onde você lança os 
dados da empresa e grau de risco para determinar a necessidade do técnico. Depois posso 
formalizar um requerimento ao executivo, pois há algumas exigências legais que a empresa 
deve adotar, inclusive algumas prefeituras da região já adotam algumas medidas exigidas. 
Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Gostaria de pedir um favor ao Dr. Claudio, 
que solicite a prefeita  que atenda a justiça no que se refere aos vencimentos dos agentes 
comunitários. Que se cumpra a lei. Há valores que devem ser repassados aos funcionários, 
pois se trata de lei federal. Peço ao assessor jurídico que leve esse pedido até a prefeita. 
Caminhamos juntos com executivo. Que seja cumprido o pagamento devido aos 
funcionários. Palavra com o vereador José Adriano. Gostaria de parabenizar os agentes de 
comunitários pelo excelente trabalho realizado no munícipio em relação a dengue. 
Tivemos muitos casos no passado, mas atualmente acredito que sejamos a única cidade do 
estado que não registrou um único caso de dengue. Parabéns aos agentes. Palavra com o 
Presidente Vinicius Araujo. Gostaria de informar que todas as reclamações que chegam 
aqui por parte dos cidadãos serão transformadas em requerimentos. Agradeço a presença 
do Presidente do Sindicato e funcionários e também a presença do Doutor Claudio, 
assessor jurídico da prefeitura. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, 
mandando que se lavrasse a presente Ata. 
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