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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1255/2015

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 06 de novembro de 2015.

Aos 06 (seis) dias do mês de novembro 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 Vinícius Carvalho de Araujo e com a presença dos seguintes vereadores: 
Dionísio Da Dalt Neto, Dulcimar Prata Marques, Sebastião José Esperança, Guilherme 
de Souza Nogueira, Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira e José Adriano 
Tostes Xavier. Ausente o vereador Carlos Alberto do Carmo Mattos. ATA – 
Dispensada a leitura da Ata n°. 1254/2015, foi à mesma aprovada por unanimidade dos 
presentes. EXPEDIENTE – 01 – COMISSÃO DE FINAÇAS E ORÇAMENTO. 
REF: Projeto de Lei Nº 016/2015 Que “Autoriza Abertura de Crédito Especial no Valor 
de R$ 55.000,00 e dá outras providências”. Autoria: Executivo Municipal. PARECER: 
O Executivo Municipal, através da Exma. Prefeita, apresentou a essa casa no dia 13 de 
Outubro de 2015, Projeto de Lei 016/2015, que tem como objetivo principal a instalação 
de ACADEMIA AO AR LIVRE no Município de Rio Novo, que consta em sua 
Justificativa feita pela Prefeita  que “ As academias ao ar livre são ótimas opções para 
quem quer começar a fazer atividades física, proporcionando uma melhor qualidade de 
vida para nossos munícipes”. A Comissão de Finanças e Orçamento observou que o 
Projeto seguiu os padrões exigidos para abertura de Crédito Especial, cancelando-se 
uma dotação e criando outra com a rubrica que se pretende utilizar os recursos.  É 
importante destacar e pontuar que o Executivo municipal propõe o cancelamento da 
Subunidade 27.812.017.1.0020 Construção e Ampliação de Unidades Esportivas, o que 
praticamente esgota-se, pelo menos para esse ano, que sejam atendidos requerimentos 
de Vereadores dessa Casa e o anseio da população no que diz respeito  a reforma de 
quadras poliesportivas( Cerâmica, Renascer, CAIC e Praça de Esportes) e  construção 
da quadra de Furtado de Campos, visto que para serem executadas será necessário nova 
abertura de Credito Especial. Esperamos que o Executivo abrace esses projetos e dê-
lhes a prioridade que merecem. Emitimos o parecer, por se considerar que é beneficio 
para população as academias ao ar livre, pela APROVAÇÃO do Projeto, mais com a 
RESSALVA que o Executivo dê toda a divulgação legal ao Processo Licitatório, 
conclua as obras (instalação das Academias) e não abandone as outras áreas de praticas 
de esporte no nosso Município. Esse é o nosso Parecer. Rio Novo 04 de Novembro de 
2015. Guilherme de Souza Nogueira, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. 
Allan Martins Dutra Borges, Vice-Presidente. Sebastião José Esperança, Membro. 02 –
Projeto de Lei n°. 016/2015. Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 
55.000,00 e dá outras providências. Rio Novo, 13 de outubro de 2015. Maria Virginia 
do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 03 – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. PARECER. REF.: PROJETO DE LEI Nº 06/2015. 
Torna obrigatória a instalação de portas de segurança e caixas eletrônicos para 
atendimento externo em todas as agências bancárias do Município de Rio Novo/MG e 
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dá outras providências. Autoria do Vereador Allan Martins Dutra Borges. A Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final manifesta-se pela APROVAÇÃO do Projeto em 
sua integralidade. O anseio da população é grande em relação à funcionalidade 
adequada no atendimento bancário. São inúmeras as reclamações, inclusive através de 
abaixo assinado. Acatando a vontade e a necessidade da população, opinamos pela 
APROVAÇÃO do Projeto. Sala das Sessões, 06 de outubro de 2015. Sebastião José 
Esperança, Presidente. Guilherme de Souza Nogueira, Vice-Presidente. 04 – Projeto de 
Lei n°. 06/2015. Torna obrigatória a instalação de portas de segurança e caixas 
eletrônicos para atendimento externo em todas as agências bancárias do Município de 
Rio Novo/MG e dá outras providências. Autoria do Vereador Allan Martins Dutra 
Borges. 05 – Rio Novo, 26 de outubro de 2015. Ofício CMRM/2015/118. Da 
Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo. À Dra. Reny Tenório de Albuquerque. 
DD. Promotora de Justiça. Comarca de Rio Novo. Ref.: MPMG – 0554.15-00057-4 – 
Notícia de Fato. Senhora Promotora. Vinicius carvalho de Araujo, Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo, atendendo correspondência em epígrafe encaminhando 
cópia da decisão pelo arquivamento do feito mencionado em denúncia anônima, vem 
informar que: I – À recomendação do Ministério Público será atribuída a devida 
divulgação, com a leitura em Plenário para conhecimento público e registro na 
respectiva ata, além de afixação no Quadro de Avisos e Editais desta Câmara Municipal 
no local de costume; II – A recomendação da Promotoria de Justiça é pelo subscritor 
avaliada como correta e justa, uma vez que realmente não existem atos ou fatos que 
possam caracterizar “nepotismo” ou improbidade administrativa conforme pretensa 
acusação por parte do “denunciante anônimo”; III – Na oportunidade, informa que 
sempre procurou pautar suas atitudes, seja como Presidente da Câmara Municipal, como 
proprietário rural na administração de seu patrimônio, ou seja, nas suas demais 
atividades profissionais e particulares, como professor e engenheiro agrônomo, 
observando a necessária lisura e obediência aos princípios legais; IV – Com referência a 
possibilidade de preços menores na aquisição de recargas toner, papel A4 e/ou “serviços 
de instalação e manutenção eletrônica”, realmente encontram-se ofertas pela internet. 
Entretanto, sempre procuramos também considerar nas tomadas de preço a questão da 
qualidade do material ou do serviço a ser prestado, além da imediata entrega do material 
necessário ou do serviço com a devida urgência/emergência. Certamente que em 
compras realizadas em outras cidades, sempre haverá acréscimo pelo transporte, além 
da demora na entrega ou da prestação dos serviços. Principalmente em se tratando do 
fornecimento de toner torna-se difícil apurar pela propaganda a qualidade do produto 
que necessariamente deve ser adequada à finalidade, ou seja, impressão apropriada para 
o arquivo de atas e demais documentos oficiais da Câmara Municipal. Por esta razão, a 
preferência de forma conveniente aos serviços públicos, é realizar a compra com as 
empresas situadas na cidade, como sempre fizemos, não havendo significativa diferença 
de preços. Nestes termos, subscrevemos com elevado apreço e mui respeitosamente. 
Vinicius Carvalho de Araujo. Presidente da Câmara Municipal. Rio Novo – MG. 06 – 
Escola Municipal Cantinho Feliz. Cada sorriso, abraço e olhar marcaram corações, e a 
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busca constante por algo deu lugar à magia de poder partilhar sensações intensas e 
novas. O que nos faz ser grandes não é perder o futuro de vista e o que nos movimenta é 
a vontade, o desejo de querer ser. Passados 25 anos, estas lutas, conquistas, tropeços 
amizade e realizações serviram de base para continuarmos a caminhada. Descobrimos 
que não só nos envolvemos, mas fomos absorvidos por tamanho entusiasmo e empenho, 
e temos a sensação hoje, de que tudo que foi escolhido teve um propósito: O 
crescimento da nossa escola. A E. M. Cantinho Feliz tem a honra de convidar V. As. E 
Exma. Família para a comemoração dos seus 25 anos e a Festa da Família. Dia: 
13/11/2015. Horário: 19:30. Local: E. M. Cantinho Feliz. Sua presença é de grande 
importância para o sucesso do evento. ORDEM DO DIA – 01 – COMISSÃO DE 
FINAÇAS E ORÇAMENTO. REF: Projeto de Lei Nº 016/2015 Que “Autoriza 
Abertura de Crédito Especial no Valor de R$ 55.000,00 e dá outras providências”. Em 
1° e única discussão. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. É um projeto de 
grande importância, estamos perto de conseguir as academias ao ar livre, o parecer pede 
que o Executivo cumpra o que está escrito aqui, o município está apto a receber estes 
recursos, me lembro que na época de votação o executivo enviou até alguns cargos de 
confiança para ver a votação, infelizmente estamos chegando em novembro e a obra 
ainda não se iniciou. Por outro lado, quando a prefeitura abre crédito especial uma 
dotação precisa ser cancelada. A quadra de Furtado de Campos, as quadras do Renascer 
e Cerâmica, entre outras serão deixadas de lado, por isso nós pedimos que se conclua as 
obras, não pode deixar a situação na forma que está. Palavra com o presidente Vinícius 
Araújo. “Como falei na abertura de créditos para a reforma do arquivo público, repito, 
jamais votarei contra uma verba que vem do Estado para o município, mas infelizmente, 
não enviaram cópia do convênio, não informaram onde serão as academias, qual o valor 
da instalação das academias, nós votaremos, passará em nossas mãos, o correto seria o 
Executivo encaminhar esta documentação junto do projeto, para que possamos informar 
ao cidadão de forma correta. Em 1° votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
02 –Projeto de Lei n°. 016/2015. Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de 
R$ 55.000,00 e dá outras providências. Encaminhado a todas as Comissões para 
emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Gostaria de 
sugerir que nós nos reuníssemos para começarmos a discutir o Orçamento que está 
próximo de ser votado. Em relação ao projeto, recebemos uma carta comunicando qual 
seria o recurso que chegou no município para que possamos acompanhar a sua 
aplicação, de qualquer forma quero agradecer ao Estado por ter enviado este recurso, 
espero que as empresas que abandonaram as obras não venham aqui tão cedo. Em 1° 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 0 3 – COMISSÃO DE 
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. PARECER. REF.: PROJETO 
DE LEI Nº 06/2015. Torna obrigatória a instalação de portas de segurança e caixas 
eletrônicos para atendimento externo em todas as agências bancárias do Município de 
Rio Novo/MG e dá outras providências. Autoria do Vereador Allan Martins Dutra 
Borges. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado com uma abstenção do vereador 
Eder Lima Moreira. 04 – Projeto de Lei n°. 06/2015. Torna obrigatória a instalação de 
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portas de segurança e caixas eletrônicos para atendimento externo em todas as agências 
bancárias do Município de Rio Novo/MG e dá outras providências. Encaminhado a 
todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra com o vereador 
Eder Lima. Também faço parte da Comissão, votarei o projeto hoje e na segunda 
votação gostaria de aprimorar o projeto seguindo as orientações do assessor jurídico 
com emendas. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Baseado em assinaturas de 
nossos munícipes, pessoas preocupadas com nosso município, voto a favor do projeto, 
principalmente acatando a necessidade da população. Palavra com o vereador Eder 
Lima. Inclusive no artigo 7, o teor dele está na sua Lei vereador Allan. Inclusive 
precisamos cobrar o ISS dos Bancos, ainda mais neste momento de crise, onde ainda 
existe quem consiga ganhar com ela, já existe a Lei aprovada, precisamos saber se este 
imposto está sendo cobrado. A respeito do caixa eletrônico, inclusive vai desafogar o 
funcionário que está sozinho, mas o principal benefício é para a nossa população. Em 
Blumenau a exigência é que cada instituição financeira tenha ao menos três caixas 
eletrônicos.  Em 1° votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o 
vereador Eder Lima. Sobre a reunião da próxima sexta-feira gostaria de requerer que 
fosse realizada na quarta-feira, pois na sexta-feira será a comemoração de 25 anos da 
Escola Cantinho Feliz. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. V. Exa. faço uma 
sugestão, que mantivéssemos a reunião na própria sexta-feira, mas iniciaríamos as 18h, 
assim não mudamos a data da reunião e permitimos que possamos participar da 
comemoração. Palavra com o vereador Eder Lima. Retiro meu requerimento e concordo 
com a sugestão do vereador Guilherme. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. 
Requerimento Verbal de autoria do vereador Guilherme Nogueira, passando a reunião 
de sexta-feira dia 13de novembro para as 18h. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. PALAVRA LIVRE – Faremos uma reunião extraordinária para votarmos o 
Projeto n°. 016/2015 em 2° votação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 
mandando que se lavrasse a presente Ata. 
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