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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1243/2015

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 21 de agosto de 2015.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto 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: Dionísio 
Da Dalt Neto, Eder Lima Moreira, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Dulcimar Prata Marques, 
José Adriano Tostes Xavier, Sebastião José Esperança, Guilherme de Souza Nogueira. 
Ausente o vereador Allan Martins Dutra Borges. ATA – A Ata n°. 1242/2015 será votada 
posteriormente. EXPEDIENTE – 01 – ASSESSORIA JURÍDICA. PARECER sobre o 
Projeto de Resolução 02/2015, de autoria do Vereador Eder Lima Moreira. Remetido 
para parecer prévio em 01 de julho de 2015. O Projeto em epígrafe reveste-se dos aspectos de 
legalidade e constitucionalidade quanto à competência de sua autoria e objetivos. A criação de 
uma Comissão Permanente é da competência da Câmara Municipal, conforme disposto no 
artigo 28, V da Lei de Organização Municipal. O Regimento Interno da Câmara estabelecido 
pela Resolução 44 de 04 de fevereiro de 1993, trata da criação, finalidade e funcionamento de 
suas Comissões, a partir do artigo 41. Pretende o Projeto de solução 02/2015 acrescentar no 
artigo 43 do Regimento Interno, o inciso V criando a Comissão de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, com a finalidade prevista nos incisos criados e acrescidos ao artigo 
72-A do mesmo Regimento, com vistas às atividades relacionadas a este essencial setor 
econômico e social. Sugerimos que ao artigo 3º, seja acrescida a determinação para 
publicação do Regimento Interno, com a consolidação do disposto neste Projeto de Resolução 
nº. 02/2015, como segue: “Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
determinando-se à Secretaria da Câmara providenciar a redação e divulgação do Regimento 
Interno, com as modificações aprovadas”. Câmara Municipal de Rio Novo, 03 de julho de 
2015. Brenildo Ayres do Carmo. 28977/ OABMG. Assessor Jurídico. 02 – Projeto de 
Resolução n°. 02/2015. Altera a Resolução n°. 44, de 04 de fevereiro de 1993, Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Rio Novo, para criar a Comissão Permanente de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural. Rio Novo, 19 de agosto de 2015. Eder Lima Moreira. Autor. 03 – 
ASSESSORIA JURÍDICA. PARECER sobre o Projeto de Lei n°. 02/2015, de autoria do 
Vereador Eder Lima Moreira, que “Institui Seminário Anual para Elaboração de Plano 
de Desenvolvimento Rural e dá outras Providências.” Remetido para parecer prévio em 01 
de julho de 2015. O Projeto em epígrafe pretende a criação no Município, de Seminário a ser 
organizado anualmente pelo Executivo Municipal para a finalidade de realização de estudos e 
planejamentos com vistas ao desenvolvimento econômico de atividades do setor agrícola e 
pecuário. O projeto menciona os detalhes de sua realização com a participação dos órgãos 
públicos e privados ligados ao setor, inclusive da Câmara Municipal através da Comissão 
Permanente específica. O Projeto apresenta-se revestido das formalidades legais e 
constitucionais, quanto à sua elaboração e autoria, capacitando-o no processo legislativo e aos 
pareceres das Comissões, para discussão e votação em Plenário. Câmara Municipal de Rio 
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Novo, 03 de julho de 2015. Brenildo Ayres do Carmo. 28977/ OABMG. Assessor Jurídico. 
04 – Projeto de Lei n°. 02/2015. Institui o Seminário Anual para Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Rural e dá outras providências. Rio Novo, 19 de agosto de 2015. Eder Lima 
Moreira. Autor. 05 – REQUERIMENTO Nº 54 /2015. Ao Presidente da Câmara Municipal 
de Rio Novo. Sr. Vinícius Carvalho de Araújo. O Vereador que abaixo subscreve requer que 
após tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo à 
Exma. Prefeita Municipal, Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz; - Solicita cópia do 
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) da Prefeitura Municipal de 
Rio Novo/MG. JUSTIFICATIVA: "Venho através deste requerimento solicitar cópia do 
LTCAT, para que a Câmara Municipal de Rio Novo possa ter conhecimento do teor deste 
documento. Rio Novo, 13 de Agosto de 2015. Guilherme de Souza Nogueira. Vereador 
Proponente. 06 – REQUERIMENTO Nº 55/2015. Ao Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Novo/MG. Sr.  Vinícius Carvalho de Araújo. O Vereador que este subscreve, requer que 
após tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, seja encaminhada  a seguinte 
solicitação à  Exma. . Prefeita Municipal de Rio Novo/MG,  Sra. Maria Virgínia do 
Nascimento Ferraz: - Solicito do Executivo Municipal, que informe a relação das entidades 
que foram beneficiadas com o repasse da Subvenção no exercício 2015, bem como os valores 
repassados a cada uma delas. JUSTIFICATIVA: Esse requerimento torna-se necessário para 
que a Câmara Municipal possa ter ciência de quais entidades do Município receberam 
subvenção no ano de 2015. É importante lembrar, que esta Casa, através da votação do 
Orçamento Participativo, discutiu e aprovou diversas emendas, visando melhor atender às 
necessidades e particularidades de cada entidade. Rio Novo, 13 de Agosto de 2015. 
Guilherme de Souza Nogueira. Vereador Proponente. 07 – REQUERIMENTO Nº 56/2015. 
Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Vinícius Carvalho de Araújo. O 
Vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental e aprovação dos 
demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo à Exma. Prefeita Municipal, Sra. Maria 
Virgínia do Nascimento Ferraz; - Solicita do Executivo Municipal que seja enviada a esta 
Casa cópia das seguintes documentações: - Planilhas de Custos das obras de reforma do Posto 
de Saúde, localizado na Rua Ruth Mascarenhas; - Processo Licitatório para contratação de 
empresa para execução de serviços da referida obra; - Reitera, mais uma vez, o pedido para 
que sejam disponibilizadas também as documentações acima listadas, referentes às demais 
obras que foram ou estão sendo realizadas pela atual gestão. JUSTIFICATIVA: "Cumprindo 
com um dos deveres do Legislativo que é o de fiscalizar, venho através deste requerimento 
solicitar que o Executivo, pelo bem da harmonia que deve existir entre os Poderes, e, 
principalmente, pautar pela transparência dos atos públicos,  envie as documentações acima 
solicitadas. Rio Novo, 13 de Agosto de 2015. Guilherme de Souza Nogueira. Vereador 
Proponente. Palavra com o presidente Vinicius Araújo. Parabenizo aos autores das 
proposições apresentadas hoje. São importantíssimas para o munícipio. ORDEM DO DIA – 
01 – Projeto de Resolução n°. 02/2015. Altera a Resolução n°. 44, de 04 de fevereiro de 
1993, Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Novo, para criar a Comissão 
Permanente de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Encaminhado a todas as Comissões 
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para emissão de parecer. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima 
Moreira. Essa alteração no regimento é uma ideia que eu já tinha, mas o momento é propício 
tendo em vista a crise que o país e o munícipio passam. A área que ainda tem atrativos e 
números positivos em meio à crise é a zona rural. Creio que esta casa está com déficit de 
alguns anos na criação dessa comissão, pois a área é a que mais emprega no munícipio e faz 
circular capital. O projeto de lei também cria um seminário para discussões anuais para o 
plano de desenvolvimento do meio rural e tudo que isso empreende. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. O projeto é muito bacana. Vemos que não é nada difícil de aplicar, 
principalmente cabe a nós e temos que servir como exemplo. Os indicados para a comissão 
devem criar mecanismos de atuação e a Câmara se tornar um alavancador para a área rural. 
Que façamos essa comissão atuar para que o legislativo ajude a desenvolver a área rural. 
Palavra com o presidente Vinicius Araujo. A Câmara hoje conta com quatro comissões 
permanentes. Com a aprovação da resolução passará a ter a quinta comissão, que seria 
permanente de agricultura e desenvolvimento rural. É um importante projeto. Nós da área 
rural sempre reivindicamos políticas que visem à área. Apesar da crise, a zona rural mesmo 
com aperto, continua empregando. Nunca tivemos uma política realmente voltada para essa 
área. Normalmente ficam somente em promessas de campanha. Em 1° e única votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 02/2015. Institui o 
Seminário Anual para Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural e dá outras 
providências. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Requerimento n°. 54/2015. Em 1°e 
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – Requerimento n°. 
55/2015. Em 1°e única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Todas essas instituições 
dão uma contribuição enorme para o munícipio. Passam seus apertos, e precisam que o 
executivo tenha um planejamento anual para que possam receber o que está previsto no 
orçamento. A câmara nos últimos anos tem feito seu papel com sobras de recursos 
encaminhando-os para que repassem as entidades. Palavra com o vereador Guilherme 
Nogueira. Na época que se iniciou o processo no executivo de regulamentação das entidades, 
foram criadas uma série de normas para as entidades receberem dinheiro público, muitas 
entidades correram atrás dos documentos, fizeram plano de ação, entregaram ao executivo e a 
maioria dos repasses não foi feita. Isso demonstra falta de comprometimento. Em 1° e única 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 05 – Requerimento n°. 56/2015. Em 1°e 
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – 
Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Solicito pelo bem da transparência que o 
Executivo envie as licitações e planilhas de custos das obras realizadas em Rio Novo. Todo 
mês faço um relatório dos gastos do executivo e gosto de mostrar para o povo. Um pobre 
assalariado que precisa de um exame escuta que o executivo está em contenção de gastos. Até 
o mês de maio a farra das assessorias não acaba. Temos assessoria ao desenvolvimento 
municipal no valor de mil e seiscentos reais, sociedade de advogados no valor de dois mil e 
quatrocentos reais, assessoria e análise de diversas áreas do munícipio dois mil e quinhentos 
reais, assessoria de engenharia no valor de três mil reais, assessoria para levantamento, 
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regularização e elaboração para geração e envio da folha de pagamento novecentos e 
cinquenta reais, assessoria, consultoria e análise nas áreas abertas a tesouraria, mil e duzentos 
reais, assessoria na contabilidade, mil e duzentos reais. No mês de maio não houve redução de 
nada disso, pelo contrário, apareceu mais uma. A um cidadão de Juiz de Fora, porque uma 
características das assessorias é não aproveitar ninguém de Rio Novo, pagou-se mil 
quatrocentos e setenta e oito reais, para fazer seleção de sociedade empresária ou pessoa física 
apta para acompanhamentos dos eventos, das obras, das ações e dos projetos realizados pela 
Prefeitura Municipal de Rio novo, com elaboração de conteúdo informativo para veiculação 
nos meios de comunicação disponíveis visando a informação, a transparência e a publicidade 
dos atos da administração municipal. A população deve saber que quando falta atendimento 
na saúde e remédio na farmácia, estão gastando com as assessorias.  Que não venham com 
desculpas. Que nos envie as planilhas e nos deixe fiscalizar. Espero que depois de dois anos e 
oito meses de governo o executivo seja mais transparente. Nós precisamos que sejam 
enviadas para que possamos fiscalizar e saber onde estão sendo gastos estes recursos, espero 
que o governo seja mais transparente, não sei o motivo de não enviar a informação, em maio, 
conferindo os empenhos, mais uma vez falo, a farra das assessorias não acaba no município. 
Não adianta depois que acabar a reunião, me cercarem e nem querer me processar, eu falo 
onde quiser, não me calarão, não adianta me pressionar porque eu não tenho medo. Palavra 
com o presidente Vinicius Araujo. Parabenizo o vereador Dionísio por permitir que o 
encanamento da rede de esgoto do Bairro Água Branca passe por sua propriedade sem 
remuneração nenhuma. É um ato de nobreza de um cidadão de nossa cidade. Palavra com a 
vereadora Dulcimar Prata. Estivemos conversando a respeito de conseguirmos um apoio nos 
atendimentos de Goianá com relação ao anexo. Que essa semana possamos ir a Goianá para 
discutir o assunto. Atendemos uma média de quarenta pessoas de Goianá por mês. Que 
possam nos auxiliar de alguma forma para o bom funcionamento de nosso anexo. Palavra com 
o presidente Vinicius Araujo. Seria interessante convidar também a prefeita de Rio Novo para 
estar presente nesta reunião. Agendaremos a reunião e comunicaremos a todos. Palavra com o 
vereador Eder Lima. Na ultima sessão aprovamos o requerimento pedido por funcionários do 
aeroporto para que se coloquem nos sites da Câmara e Prefeitura informações sobre os voos. 
Como a Câmara já disponibilizou em seu site, cabe ofício ao executivo colocando que a 
Câmara já disponibilizou e que eles façam o mesmo. Palavra com o vereador Sebastião 
Esperança. Gostaria de solicitar que fosse feito um ofício para que envie ao DER 
parabenizando pelos trabalhos feitos em várias cidades da região com qualidade excepcional. 
Se esse trabalho houvesse sido feito no trajeto Rio Novo/Juiz de Fora teriam reduzido em pelo 
menos cinquenta por cento o número de acidentes nesse trajeto. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. Solicito que seja enviado ofício ao secretário de saúde para vir a Câmara 
para nos tirar algumas dúvidas sobre problemas acontecidos antes do recesso. Passo as mãos 
de vossa excelência, senhor presidente, projeto denominando Furtado de Campos como 
distrito de Rio Novo. É um sonho antigo. Temos que deixar nosso nome na Câmara de forma 
positiva. Desde que Goianá virou cidade Rio Novo não tem um distrito. Vamos valorizar 
Furtado de Campos. Pode parecer pouco, mas é uma questão de motivação e respeito ao 

4



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

Povoado. Já pesquisei regras e burocracia para se criar um distrito. Já tem um deputado para 
entrar com o projeto na Câmara Legislativa do Estado. Agradeço imensamente ao Dr. 
Brenildo que me auxiliou na criação desse projeto. Já veio até com o parecer dele para 
agilizarmos. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. É um projeto importante e entrará no 
expediente da próxima reunião ordinária. Palavra com o vereador Eder Lima. Não poderíamos 
deixar de lembrar o falecimento do Sr. Elzio, um dos norteadores de minhas ações em seus 
textos publicados no jornal “O Rionovense”. Gostaria que fosse enviado ofício ao presidente 
dos Cavaleiros da Cultura e a todos os envolvidos na II Festa Literária de Rio Novo, pois 
estão abrindo as portas da cidade para o mundo. Quem sabe um dia viramos uma Parati de 
menor porte. Há uma moradora de Furtado de Campos que na I Festa Literária não sabia ler e 
disse para quem entregava livros que no próximo ano estaria lendo e isso de fato aconteceu. 
Isso vale por tudo. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Um evento importantíssimo em 
nosso munícipio. Graças a esta festa já estaremos recebendo uma verba a mais no fundo 
cultural. Há retorno. Palavra com o vereador Jose Adriano. Uma festa onde todos 
aproveitaram. Os idosos se divertindo com músicas de suas épocas. Os jovens interagindo. É 
um incentivo a todos. Uma festa que trará muita coisa para o nosso munícipio. Não se gastou 
tanto, não teve confusão e leva nosso nome para todos os cantos. Parabenizo ao Carlos Oscar 
e a Ana Cristina por lutarem pela festa. E a prefeita também. Palavra com o vereador 
Sebastião Esperança. Parabenizo ao Dionísio por viabilizar o reinicio das obras do Bairro 
Água Branca, o entrave jurídico que impedia o prosseguimento da obra também foi resolvido 
e as obras serão retomadas. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. É uma obra para 
beneficiar o bairro, solicitada há muito tempo e às vezes algum morador ainda critica, fui 
procurado por um morador do Bairro relatando irregularidades na obra e quando verifiquei 
constatei que as queixas não procediam. Todos estão sendo atendidos. Foi cedida a palavra ao 
Presidente do Sindicato Rural de Rio Novo, Sr. José Duprat, que agradeceu imensamente ao 
vereador Eder pela criação da lei que vai nortear os produtores de Rio Novo. Falou também 
sobre o brilhantismo da festa literária e parabenizou seus organizadores. Não havendo mais 
quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a 
presente Ata. 
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