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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1261/2015

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 18 de dezembro de 2015.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2015, às 19h30 min, em sua sede própria, 
reuniu-se em sessão Extraordinária 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, Eder Lima Moreira, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Allan 
Martins Dutra Borges e vereador José Adriano Tostes Xavier. ATA – Dispensada a 
leitura da Ata n°. 1258/2015, aprovada com uma abstenção do vereador Allan Martins 
Dutra Borges, e as atas n°. 1259/2015 e n°. 1260/2015, aprovadas com uma abstenção 
do vereador José Adriano Tostes X avier. EXPEDIENTE – 01 – EMENDAS AOS 
PROJETOS DE LEI: 014/2015 e 020/2015 que, respectivamente, “Estima a receita e 
fixa a despesa do Município de Rio Novo para o exercício financeiro de 2016” e 
“Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às Entidades que menciona, e dá 
outras providências”. 1. A. EMENDA ADITIVA ao Projeto de LEI 014/2015: 1.1.a – 
Na Unidade 08 – Departamento de Transporte, Obras e Urbanismo acrescenta-se à Sub 
Unidade 1 – Departamento de Transporte, Obras e Urbanismo o item abaixo com 
respectivo código e valor: “Código 4.4.90.51 – Instalação do Sistema de água potável 
no Distrito de Furtado de Campos, com valor R$22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos 
reais)”; Para a criação dessa rubrica , foram remanejados 22.200,00 do item : 
04.122.002.2.009 – Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos. 1. B. EMENDAS 
ADITIVAS ao Projeto de LEI 020/2015; 1.1.b. Adiciona duas novas entidades sociais 
e respectivos valores: “XXXIV – Subvenção à Fundação Chico Boticário – valor: 
R$5.000,00” – para a criação desta rubrica foram remanejados R$5.000,00 do item 
04.122.002.2.009 – Divulgação dos atos oficiais e administrativos; “XXXV – 
Subvenção à Associação Cavaleiros da Cultura – valor: R$5.000,00” - para a criação 
desta rubrica foram remanejados R$5.000,00 do item 04.122.002.2.009 – Divulgação 
dos atos oficiais e administrativos; 2. EMENDAS MODIFICATIVAS ao Projeto de 
LEI 020/2015: 2.1 – Onde se lê “II – Subvenção Associação Comunitária Rionovense – 
R$2.000,00” passa-se a ler: “II - Subvenção Associação Comunitária Rionovense – 
R$20.000,00”. Para atender a esta emenda, foram remanejados R$3.800,00 de 
04.122.002.2.009 – Divulgação dos atos oficiais e administrativos, R$10.000,00 de 
04.122.002.2.0010 – Atividades dos serviços administrativos subitem 3.3.9.39 – 
Serviços de Consultoria e R$4.200,00 de 04.122.002.2.0014 – Manutenção do Serv. Do 
Departamento de Administração e Finanças subitem 3.3.9.35 – Serviços de Consultoria; 
2.2 – Onde se lê “XIII – Sub. Assoc. Povoado de Furtado de Campos – R$2.000,00” 
passa-se a ler: “XIII - Sub. Assoc. Povoado de Furtado de Campos – R$5.000,00”. Para 
atender a esta emenda, foram remanejados R$3.000,00 de 04.122.002.2.0014 – 
Manutenção do Serv. Do Departamento de Administração e Finanças subitem 3.3.9.35 – 
Serviços de Consultoria; 2.3 – Onde se lê “XVIII – Subvenção Cia. De Dança Star 
Dance – R$1.200,00” passa-se a ler: “XVIII – Subvenção Cia. De Dança Star Dance – 
R$3.000,00. Para atender a esta emenda, foram remanejados R$1.800,00 de 
04.122.002.2.0014 – Manutenção do Serv. Do Departamento de Administração e 
Finanças subitem 3.3.9.35 – Serviços de Consultoria; 2.4 – Onde se lê “III – Subvenção 
à Escola Samba Moc. Depend. Rio Novo – R$15.000,00” passa-se a ler: “III – 
Subvenção à Escola Samba Moc. Depend. Rio Novo – R$20.000,00”. Para atender a 
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esta emenda, foram remanejados R$5.000,00 de 04.122.002.2.0014 – Manutenção do 
Serv. Do Departamento de Administração e Finanças subitem 3.3.9.35 – Serviços de 
Consultoria; 2.5 – Onde se lê “IV – Subvenção G.R. Escola de Samba Unidos Barrabás 
– R$15.000,00” passa-se a ler: “IV – Subvenção G.R. Escola de Samba Unidos 
Barrabás – R$20.000,00”. Para atender a esta emenda, foram remanejados R$5.000,00 
de 04.122.002.2.0014 – Manutenção do Serv. Do Departamento de Administração e 
Finanças subitem 3.3.9.35 – Serviços de Consultoria; 2.6 – Onde se lê “I – Subvenção a 
Banda Euterpe Carlos Gomes – R$1.000,00”, passa-se a ler: “I – Subvenção a Banda 
Euterpe Carlos Gomes – R$10.000,00”. Para atender a esta emenda, foram remanejados 
R$9.000,00 de 04.122.002.2.0014 – Manutenção do Serv. Do Departamento de 
Administração e Finanças subitem 3.3.9.35 – Serviços de Consultoria; 2.7 – Onde se lê 
“VI – Subvenção ao Bloco Zé Pereira – R$ R$6.000,00”, passa-se a ler: “VI – 
Subvenção ao Bloco Zé Pereira – R$12.000,00. Para atender a esta emenda, foram 
remanejados R$6.000,00 de 04.122.002.2.0014 – Manutenção do Serv. Do 
Departamento de Administração e Finanças subitem 3.3.9.35 – Serviços de Consultoria; 
2.8 – Onde se lê “X – Subvenção Social ao Sindicato Rural de Rio Novo – 
R$15.000,00”, passa-se a ler: X – Subvenção Social ao Sindicato Rural de Rio Novo – 
R$90.000,00”. Para atender a esta emenda, foram remanejados: a. R$16.000,00 de 
04.122.002.2.0014 – Manutenção do Serv. Do Departamento de Administração e 
Finanças subitem 3.3.9.35 – Serviços de Consultoria; b. R$30.000,00 de 3.3.90.36 – 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; c. R$29.000,00 de 13.392.016.2.0028 – 
Realização de Festas Populares e Tradicionais, subitem 3.3.90.39 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica; 2.9 – Onde se lê “XXII – Concessão de Subvenção à APAE – 
R$18.000,00”, passa-se a ler: “XXII – Concessão de Subvenção à APAE – 
R$25.000,00”. Para atender a esta emenda, foram remanejados R$7.000,00 de 
13.392.016.2.0028 – Realização de Festas Populares e Tradicionais, subitem 3.3.90.39 – 
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 2.10 – Onde se lê “XXI – Subvenção à 
Casa Lar – R$9.600,00”, passa-se a ler: “XXI – Subvenção à Casa Lar – R$20.000,00”. 
Para atender a esta emenda, foram remanejados R$10.400,00” de 15.451.021.1.011 – 
Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas; 2.11 – Onde se lê “XXVII – Subvenção a 
Liga Rionovense de Desportos – R$2.000,00”, passa-se a ler: “XXVII – Subvenção a 
Liga Rionovense de Desportos – R$8.000,00”. Para atender a esta emenda, foram 
remanejados R$6.000,00 de 15.451.021.1.011 – Calçamento e Pavimentação de Vias 
Públicas; 2.12 - Onde se lê “VIII – Sub. Social Assoc. Prod. Rurais do Mato Negro 
R$6.000,00”, passa-se a ler: “VIII – Sub. Social Assoc. Prod. Rurais do Mato Negro 
R$4.000,00. 2.13 – Onde se lê “XI – Subv. Consel. De Desenvolvimento Rural 
Sustentável R$1.500,00”, passa-se a ler: “XI – Subv. Consel. De Desenvolvimento 
Rural Sustentável R$3.500,00”. Para atender a esta emenda, foram remanejados 
R$2.000,00 do item “VIII – Sub. Social Assoc. Prod. Rurais do Mato Negro 
R$6.000,00”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 20 de novembro de 2015. Vereadores 
Proponentes: As Emendas 1.A, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.8 e 2.9 são de autoria do Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira; As Emendas 2.4, 2.5 e 2.7 são de autoria dos Vereadores 
Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Dionísio Da Dalt Neto, 
Eder Lima Moreira, Dulcimar Prata Marques e Sebastião José Esperança. E as Emendas 
1.B, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 são de autoria dos Vereadores Vinícius Carvalho de Araújo, 
Dionísio Da Dalt Neto, Eder Lima Moreira, Dulcimar Prata Marques e Sebastião José 
Esperança. Assinam juntos demais vereadores. 02 – Emenda Aditiva e Modificativa 
ao Projeto de Lei n°. 014/2015. Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 
Rio Novo para o Exercício financeiro de 2016. I – A Dotação especificada constante na 
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Lei Orçamentária de 2016 conforme respectivos códigos passará a seguinte redação e 
valor que se refere à subvenção concedida. Subvenção a Santa Casa de Misericórdia de 
Rio Novo. Valor atual R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Emenda Proposta: R$ 
480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Valor total após Emenda: R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais). II – As Dotações especificadas abaixo constantes na Lei 
Orçamentária para o ano de 2016, conforme respectivos códigos passam aos seguintes 
valores a título de compensação face modificação da subvenção social mencionada no 
item I. Códigos cujas Dotações serão modificadas e subtraídas: 04.122.002.2.0014 – 
manutenção dos Serviços do Depto. De Administração e Finanças. 3.3.90.35 – Serviços 
de Consultoria menos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 3.3.90.36 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física menos R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 10.301.007.0138 – 
Construção/Ampliação de Unidades Básicas de Saúde. 4.4.90.51 – Obras e Instalações 
menos R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). Total de Recursos modificados: R$ 
480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Rio Novo, 15 de dezembro de 2015. Allan 
Martins Dutra Borges. Vereador Proponente – PMDB. 03 – Projeto de Lei n°. 
014/2015. Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Novo para o 
Exercício financeiro de 2016. Rio Novo, 31 de agosto de 2015. Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 04 – Projeto de Lei n°. 020/2015. Dispõe sobre 
concessão de subvenções sociais às Entidades que menciona e dá outras providências. 
Rio Novo, 18 de novembro de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal.05 – Rio Novo, 11 de dezembro de 2015. Ao Senhor Vereador Vinícius de 
Carvalho Araújo. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhor 
Presidente, JOSÉ ADRIANO TOSTES XAVIER, Vereador em exercício, encaminha 
para conhecimento desta Casa, cópias dos ofícios que nesta data remete ao Executivo 
Municipal e à Promotoria de Justiça da Comarca comunicando sua intenção de pagar 
em parcelas mensais, a restituição dos valores apontados como subsídios recebidos a 
maior no exercício de 2001. Fundamenta-se na legislação municipal que permite o 
pagamento parcelado. Requer leitura e arquivamento. Pede deferimento. José Adriano 
Tostes Xavier. Vereador. 06 – Ofício GABIN/CONTAB. 339/2015. Assunto: 
Encaminhamento (Faz). Ao Exmo. Senhor Vinicius carvalho de Araujo. Senhor 
Presidente. Nos termos de Lei, estamos enviando a esta Egrégia Câmara os documentos 
abaixo relacionados, referente ao mês de setembro e outubro de 2015. – Notas de 
Empenhos e os respectivos comprovantes de pagamento; - balancetes Financeiros. 
Colocamo-nos a disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. 
Atenciosamente, Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. Rio Novo, 
14 de dezembro de 2015. 07 – Of. 0447/2015 – GPJ/BSB. Brasília, 08 de novembro de 
2015. Excelentíssimo Senhor Vinicius Carvalho de Araujo. Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo – MG. Assunto: Indicação de Veículo Utilitário (Pálio). 
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Excelência que atendendo à 
solicitação do Senhor Oleg Abramov Junior – Superintendente Regional de Saúde de 
Juiz de Fora/MG, indiquei o Município de Rio Novo/MG, para ser contemplado com a 
doação de 01 (um) Veículo Utilitário (Pálio), via Secretaria de Estado da Saúde – 
Governo de Estado de Minas Gerais, previsão de entrega fevereiro de 2016. Temos, 
com o esforço de cada um e a parceria de muitos, nos empenhado para cumprir a missão 
do nosso Mandato. Como legislador tenho procurado estar a serviço do Povo Brasileiro, 
em especial do povo mineiro. Os desafios são muitos, a demanda é grande. Fomos 
escolhidos pelo povo com esperança de que conseguiríamos curar mazelas sociais que 
comprometem a convivência entre os indivíduos, é essa nossa verdadeira missão. Com 
elevada estima e consideração, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outras 
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informações que se fizerem necessárias. Atenciosamente. Padre João. Deputado Federal 
PT – MG. ORDEM DO DIA – 01 – EMENDAS AOS PROJETOS DE LEI: 
014/2015 e 020/2015 que, respectivamente, “Estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Rio Novo para o exercício financeiro de 2016” e “Dispõe sobre a 
concessão de subvenções sociais às Entidades que menciona, e dá outras providências”. 
02 – Emenda Aditiva e Modificativa ao Projeto de Lei n°. 014/2015. Em 1° e única 
discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. Cumprimento os vereadores pelas 
emendas para as entidades, as quais assino junto, em especial minha emenda sobre a 
Santa Casa. Essa luta vem de longa data. A Santa Casa se tornou para mim uma parte da 
minha vida. Nessa vida só não há jeito para a morte. Essa luta continua, invoco a 
sabedoria de todos vocês para acreditar nessa causa. Lamentavelmente foi imposta uma 
ação contra o munícipio pela causa e a população tomará ciência através de uma carta 
pública. A receita federal propiciou uma boa condição para acertar as pendencias do 
hospital e conseguir a certidão negativa para podermos receber recursos públicos de 
todas as esferas e tentarmos retomar nossas atividades. A princípio está longe de 
acontecer, mas precisamos acreditar nesta causa. Palavra com o vereador Eder Lima. 
Quero dizer ao vereador Allan, que talvez não esteja longe de acontecer, eu não gosto 
de divulgar as coisas antes que chegue, mas a ideia do estado é fazer do hospital pelo 
menos uma central para algum tipo de atendimento. Uma maternidade ou outra coisa 
que atenda aos hospitais da região. No hospital regional de Juiz de Fora não terá todo 
tipo de atendimento. O Estado pretende desmembrar algumas especialidades e 
transforma-las em regionais. As emendas foram bem discutidas com as entidades. Em 
1° e única votação. Aprovadas por unanimidade dos presentes. 03 – Projeto de Lei n°. 
014/2015. Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Novo para o 
Exercício financeiro de 2016. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de 
parecer. Em 1° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – 
Projeto de Lei n°. 020/2015. Dispõe sobre concessão de subvenções sociais às 
Entidades que menciona e dá outras providências. Encaminhado a todas as Comissões 
para emissão de parecer. Em 1° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Gostaria de deixar um registro 
na votação do Orçamento. A maioria das que votamos teve participação das entidades. 
Fui à casa de alguns representantes de entidades. O vereador Allan na luta pela santa 
Casa. Nosso intuito é que essas emendas cheguem ao executivo com nossas diretrizes 
para 2016. Esperamos que se sensibilizem a acatem essas emendas. Votei a favor de 
todas as emendas e do Orçamento, mas sou contra, ao Inciso I do artigo 5° que autoriza 
o executivo a abrir um crédito suplementar de quinze por cento. A única forma em que 
obtivemos uma prestação de contas do executivo foi através de créditos suplementares. 
Autorizando quinze por cento foge completamente do nosso domínio aquilo que já é 
difícil. Já apresentei nessa casa redução de suplementação e fui voto vencido, por isso 
não quis criar dificuldades. Palavra com o vereador Allan Borges. Faço das palavras do 
vereador Guilherme as minhas, mas como seremos voto vencido deixamos passar. 
Gostaria que fosse de cinco por cento. Palavra com o vereador Carlos Alberto. Também 
sou contra esse artigo. Palavra com o vereador Eder Lima. Sou favorável aos quinze e 
se tivesse vindo vinte por cento também seria a favor. PALAVRA LIVRE – Palavra 
com o vereador Guilherme Nogueira. A respeito da COPASA, infelizmente não tivemos 
solução, o que devemos propor no início de 2016 é levantar todos estes dados da 
COPASA e oferecer uma denúncia ao Ministério Público, é uma resposta que daremos a 
população, infelizmente as críticas acabam caindo sobre o legislativo, dizendo que o 
povo não tem representantes, se preciso, que criemos uma comissão especial para tratar 
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o tema. Uma solicitação que eu gostaria de fazer é a respeito de algo que já completa 
quase dois anos, é pedir para o Executivo tirar um caminhão de escória que está na 
estrada de Furtado de Campos. Palavra com o vereador José Adriano. Parabenizo o 
vereador Guilherme pelas palavras a respeito da COPASA, quando votei a favor da 
vinda da empresa é porque havia muita necessidade de regulamentação da água no 
munícipio. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. A COPASA terá que demitir 
dois mil funcionários. Há vários municípios no Estado de Minas que são deficitários 
para a COPASA. Será que Rio Novo não está incluso nesse déficit com a COPASA. 
Pensando em rescindir o contrato da COPASA junto ao Ministério Público, será que a 
própria COPASA não quer rescindir com a cidade? O que será do munícipio se a 
COPASA sair daqui? Antes da COPASA era uma média de custo de sete reais e 
cinquenta centavos por residência, hoje deve estar em torno de vinte reais. O melhor 
caminho é o da politica, não acredito que seja o momento da justiça. O custo da agua 
para um munícipio é muito alto. Devemos procurar os deputados do PT que obtiveram 
votos no município e chama-los para ir a COPASA conosco. Não acredito que seja hora 
de apertar a empresa. Acredito que se a COPASA pudesse fazer cem por cento estaria 
fazendo. Feliz natal e próspero ano novo a todos. Palavra com o vereador Carlos 
Alberto. Parabenizo ao presidente pelo ano que passou. Desejo um feliz natal a todos. 
Palavra com o vereador Dionísio Da Dalt. Parabenizo o senhor presidente por sua 
conduta nos trabalhos desse ano e que 2016 seja um ano bastante próspero. Foi cedida a 
palavra ao Senhor José Pereira Duprat, que fez explanações sobre o Orçamento para o 
exercício do ano de 2016. Agradeço a tudo que fizeram pelo Sindicato Rural neste ano, 
em especial ao projeto do vereador Eder Lima. Palavra com o vereador Eder Lima. 
Agradeço as palavras do José Duprat, um dos grandes incentivadores de nosso trabalho 
aqui. As palavras do Sebastião são determinadas por prudência. Quando dizemos que há 
um contrato e que ele prevê rescisão, não estamos pedindo a rescisão, apenas lembrando 
à COPASA que pode-se chegar lá se a empresa não tiver o cuidado com a população. 
Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Atendemos a todos que nos procuraram com 
presteza. Devolvemos em torno de duzentos mil reais anuais a cada presidência. Há uns 
cinco anos nada era devolvido. Ficam criticando a Câmara injustamente. Temos a 
consciência tranquila pelos trabalhos realizados. Agradeço a todos os vereadores e 
funcionários que trabalharam nesta Casa este ano pela cooperação. Faremos uma 
extraordinária após esta para 2° votação dos Projetos n°. 014/2015 e n°. 020/2015. Não 
havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente 
Ata. 
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