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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1244/2015

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 28 de agosto de 2015.

Aos 28 (vinte e oito) 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 – Dispensada a 
leitura das Atas n°. 1242/2015 e 1243/2015, foram às mesmas aprovadas por 
unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – 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. 02 – Parecer 
ao Projeto de Lei n°. 03/2015. Cria o Distrito de Furtado de Campos de autoria do 
vereador Guilherme de Souza Nogueira. O Projeto em epígrafe reveste-se das 
formalidades legais e constitucionais quanto à autoria e redação. As justificativas 
apresentadas mencionam a fundamentação legal à propositura do Projeto, bem como, as 
providências preliminares legalmente exigidas à realização do seu objetivo, ou seja, a 
transformação do Povoado de Furtado de Campos em Distrito deste Município de Rio 
Novo. Nestes termos, opinamos pela formação da Comissão Especial nos termos do 
artigo 2°. Do Projeto, após os pareceres das Comissões Permanentes, para o devido 
processamento regimental. Brenildo Ayres do Carmo. Assessor Jurídico. 03 – Projeto 
de Lei n°. 03/2015. Cria o Distrito de Furtado de Campos no Município de Rio Novo e 
determina providências. Rio Novo, 21 de agosto de 2015. Guilherme de Souza 
Nogueira. Vereador Proponente. 04 – REQUERIMENTO Nº. 057/2015. Exmo. Sr. 
Vinicius 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 a Exma. Senhora Prefeita Municipal: Que 
solicite dos Correios em caráter de urgência, a ampliação do serviço de Caixa Postal 
disponibilizado em nossa agência. Justificativa: A quantidade de caixas postais 
disponibilizadas pelos Correios não atende a demanda da população, inclusive dos 
produtores rurais que não possuem endereço urbano, ficando impossibilitados de 
receber suas correspondências. Rio Novo, 26 de agosto de 2015. Dionísio Da Dalt 
Netto. Vereador Proponente. 05 – REQUERIMENTO Nº. 058 /2015. Exmo. Sr. 
Vinicius Carvalho de Araujo. 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 reiterado o Requerimento que pede ao Poder Executivo que sejam colocadas placas 
educativas nos pontos estratégicos, como logradouros, pontes, etc. beira rio com os 
dizeres: “Proibido Jogar Lixo, Sujeito a Multa”. Justificativa: Já não bastasse o rio tão 
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poluído com esgoto, ainda é muito comum depararmos com sacos e sacolas de lixo 
boiando. Rio Novo, 26 de agosto de 2015. Dionísio Da Dalt Netto. Vereador 
Proponente. 06 – REQUERIMENTO Nº 59/2015. Ao Presidente da Câmara Municipal 
de Rio Novo. Sr. Vinícius Carvalho de Araújo. Os Vereadores que abaixo subscrevem, 
requerem que após tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a 
solicitação abaixo à Exma. Prefeita Municipal, Sra. Maria Virgínia do Nascimento 
Ferraz; - Que o Executivo Municipal instale nas Praças Milton Braga, Antonio Braga, 
Jair Ladeira e nos canteiros da Av. Gov. Valadares ( no trecho entre as ruas São José e 
Arthur Bernardes) mesas de alvenaria contendo sobre o tampo da mesma desenhos do 
“JOGO DE DAMA”. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se deve ao fato de que 
constantemente somos procurados por cidadãos, principalmente aqueles que já estão 
gozando de sua aposentadoria, pedindo a disponibilização deste entretenimento. 
Sabemos também, que a instalação das referidas mesas é uma realidade em diversos 
outros municípios, e que seu custo não é muito alto e a manutenção e conservação é 
muito fácil. Com toda a certeza, atendendo a esta solicitação, o Executivo Municipal 
estará contribuindo de maneira positiva, para que principalmente os nossos idosos, que 
em muito já contribuíram para o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade, 
possam agora ter mais um ponto de encontro para desfrutarem de sua justa 
aposentadoria de uma maneira mais divertida e feliz. “Acreditamos que uma abordagem 
do Executivo junto ao Comércio e Indústria local, no intuito de firmarem uma parceria 
para a execução de tal projeto, poderia diminuir os custos de instalação, onde a 
Prefeitura seria a responsável pela execução dos serviços e os parceiros teriam em troca 
dos gastos com material a publicidade estampada nas mesas.” Rio Novo, 26 de Agosto 
de 2015. Vereadores Proponentes: Vinícius Carvalho de Araújo. Sebastião José 
Esperança. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Dulcimar Prata Marques. 07 – 
REQUERIMENTO Nº 60/2015. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo/MG. Sr. Vinícius Carvalho de Araújo. Os Vereadores que abaixo subscrevem, 
requerem que após tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a 
solicitação abaixo à Exma. Prefeita Municipal, Sra. Maria Virgínia do Nascimento 
Ferraz; - Que o Executivo Municipal providencie a remoção das árvores localizadas no 
canteiro da Rua Senhor dos Passos sendo as mesmas substituídas por árvores de menor 
porte. JUSTIFICATIVA: “Tal solicitação se deve ao fato de que diversos moradores 
daquela região, nos procuraram solicitando nossa intervenção, alegando que as árvores 
hoje existentes no local se encontram da seguinte forma: Algumas já estão morrendo e 
podem cair a qualquer momento, bastando para isso um vento mais forte, situação que 
deve se agravar com a chegada da Primavera, estação onde as chuvas acompanhadas de 
fortes ventos são bastante comuns. As outras árvores, com suas raízes muito grandes, 
apesar de aparentemente estarem em bom estado, danificam as calçadas e a própria rua 
causando prejuízos para os moradores e colocando em risco os motoristas que ao se 
desviarem dos buracos e trincas podem causar algum tipo de acidente.” 
Rio Novo/MG, 26 de Agosto de 2015. Vereadores Proponentes: Vinícius Carvalho de 
Araújo. Sebastião José Esperança. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Dulcimar Prata 
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Marques. 08 – Ofício n°. 001/2015. Ao Exmo. Sr. Vinicius Carvalho de Araujo. 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo – MG. Ref.: Solicitação faz. O LEO 
Clube de Rio Novo vem, por meio deste solicitar desta egrégia Casa de leis a cessão do 
seu espaço de reuniões, bem como do Datashow, para a utilização pelo LEO Clube de 
Rio Novo na Reunião de Gabinete Distrital a qual este Clube sediará nos dias 05 e 06 de 
setembro. Destacamos que o sócio Eder Lima, também vereador, já possui a chave da 
sala, necessitamos somente de autorização para uso, bem como da liberação do 
Datashow. Desde já agradecemos a parceria sempre. Sema mais para o momento. 
Leoisticamente. João Vitor Araujo Zampa. Presidente do LEO Clube de Rio Novo. 
ORDEM DO DIA – 01 – 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. Encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 
para emissão de parecer final. Em 2° discussão e votação. Aprovado por unanimidade 
dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 03/2015. Cria o Distrito de Furtado de Campos 
no Município de Rio Novo e determina providências. Encaminhado a todas as 
Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. Esse projeto eu já tinha em mente há bastante tempo. É pra 
reconhecermos Furtado de Campos como distrito. Desde que Goianá foi emancipado 
Rio novo ficou sem distrito. Nada mais justo até para facilitar a busca de recursos para o 
povoado. Nasci e me criei no povoado. Peço a colaboração dos vereadores para a 
aprovação. Quando for criada a comissão especial para o assunto me coloco a 
disposição para presidi-la. Palavra com o vereador Eder Lima. Peço à secretaria que 
coloque cópia do projeto em nossas mesas. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. 
Peço desculpas pelo equivoco que houve e pela secretaria não ter disponibilizado o 
projeto nas mesas. Esta semana resolveremos isso. Valoriza a população do povoado. O 
certo é que V. Exia. seja o presidente da Comissão. Em 1° votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 03 – Requerimento n°. 57/2015. Em 1° e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – Requerimento n°. 58/2015. 
Em 1° e única discussão.  Palavra com o vereador Eder Lima. Gostaria de assinar junto 
e para que fosse incluída aquela área atrás da Milan, onde ficava a Cerâmica, que está se 
transformando num novo lixão e se possível na placa com previsão de multa para quem 
jogar o lixo onde é proibido. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. O Bairro 
Cerâmica já foi motivo de vários requerimentos nossos e nada foi feito, mas vamos 
reiterar esse requerimento. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. 05 – Requerimento n°. 59/2015. Em 1° e única discussão. Palavra com o 
presidente Vinicius Araujo. Fui procurado por algumas pessoas solicitando esse 
requerimento. O proprietário da Milan se dispôs a patrocinar essas mesas. Sabemos das 
dificuldades do munícipio. Neste caso seria mais fácil, pois já tem o patrocinador. Em 
1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 – Requerimento n°. 
60/2015. Em 1° e única discussão. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. 
Reclamam que já houve queda de árvore e que algumas estão balançando. Além disso, 
estão danificando o canteiro e o asfalto. Diversos moradores me procuraram pedindo o 
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requerimento. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Sobre o ofício do LEO Clube solicitando o 
espaço da Câmara para reunião nos dias cinco e seis de setembro, devemos apoiar, pois 
é uma entidade que sempre ajuda o município. Sobre os assuntos discutidos na reunião 
passada, com relação ao projeto de resolução aprovado na última sessão, em seu último 
artigo diz que a lei entra em vigor em sua publicação. Na próxima sexta-feira faríamos 
uma reunião extraordinária para fazer eleição dos membros da Comissão para na 
próxima votação já estar incluída essa Comissão nos pareceres. O Allan está ausente, 
mas comunicaremos a ele durante a semana. A vereadora Dulcimar solicitou uma ida a 
Goianá. Tentei agendar durante três dias, mas não consegui agendar com a prefeita 
daqui. Semana que vem tentaremos novamente. Sobre a solicitação do Guilherme para 
convidar o Secretário de Saúde para vir a Câmara, provavelmente ele virá na próxima 
sexta-feira. PALAVRA LIVRE – Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Com 
relação àqueles suportes de lixo e que fomos atendidos em algumas localidades, me 
parece que ainda não há tambores perto do Calixto, onde caberia uns quatro tambores. É 
um ponto turístico da cidade. Vinicius Araujo. Sei que na estrada de Guarani já foram 
colocados os tambores, no Calixto eu não sei. O que ouvi dizer foi que estava havendo 
roubo dos tambores por produtores rurais para colocar ração. Não sei se é o caso do 
Calixto. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Agradeço pelo envio do ofício ao 
Secretário de Saúde. Acho que deve ser amplamente divulgado caso ele compareça. Que 
o Secretário possa tirar as dúvidas de todos. Gostaria que V. Exia. encaminhasse um 
ofício ao executivo solicitando informações sobre a praça de esportes. Demoliram uma 
parte do local e disseram que foi pré-requisito para receber verbas de melhorias. 
Estamos sendo muito cobrados pela população. E também questionamentos sobre um 
material de inox ou alumínio que está jogado lá na praça de esportes. Qual a origem do 
material e o que se pretende fazer com ele, pois é sucata que vemos lá. Precisamos de 
uma posição oficial do executivo, pois caso aconteça algo fora dos parâmetros 
possamos tomar as providências necessárias. A praça de esportes está parada e 
esperamos que no próximo verão esteja funcionando como sempre esteve. Palavra com 
o vereador Eder Lima. Gostaria de reiterar um requerimento de minha autoria sobre as 
contas bancárias de e seus saldos de todos os ICMS que o munícipio recebe, turístico, 
esportivo, cultural, meio ambiente, etc. é um requerimento importante em relação ao 
emprego do recurso. Gostaria de saber qual a empregabilidade destes recursos e qual 
porcentagem estão sendo empregada no esporte e demais quesitos. Palavra com o 
presidente Vinicius Araujo. Já há algum tempo o executivo não manda resposta de 
requerimentos para a Câmara. Farei um levantamento de todos que não foram 
respondidos esse ano para reiterar automaticamente. Palavra com o vereador Eder Lima. 
É necessário que eu faça uma “mea culpa”. Solicitei que o Executivo e a Câmara 
disponibilizassem em seus sites o Link para os horários de voos e as empresas aéreas 
que atuam no aeroporto e os dois já haviam feito. Peço desculpas e agradeço ao Mauro, 
funcionário da Casa e a prefeitura que atenderam a solicitação do Grupo Aeroporto da 
Zona da Mata.  Semana que vem apresentarei um requerimento para que Rio Novo, 
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como cidade sede do Aeroporto, coloque placas indicativas com a distância para o 
aeroporto e o caminha para chegar até lá. Não havendo mais quem desejasse fazer uso 
da palavra, foi encerrada a sessão. 
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