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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1160/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 21 de fevereiro de 2014.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2014, às 19h min, em sua sede própria, reuniu-
se  em  sessão  Ordinária  a  Câmara  Municipal  de  Rio  Novo,  sob  a  presidência  do  Vereador 
Guilherme  de  Souza  Nogueira  e  com a  presença  dos  seguintes  vereadores,  Dulcimar  Prata 
Marques, Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Sebastião José Esperança, Dionísio 
Da Dalt  Neto,  Vinicius Carvalho de Araújo,  José Adriano Tostes Xavier e Carlos Alberto do 
Carmo  Mattos.  ATA –  Dispensada  a  leitura  da  Ata  1159/2013,  foi  à  mesma aprovada  por 
unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – Ofício n°. 1169/2014/CA1°C. Processo n°. 
887.107.  Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014. A Sua Exa. O Senhor Guilherme de Souza 
Nogueira. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Excelentíssimo Senhor Presidente. Por 
ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente da 1° Câmara deste Tribunal, Conselheiro Sebastião 
Helvécio Ramos de Castro, e nos termos do disposto no art. 238, parágrafo único, inciso I da 
Res. 12/2008, encaminho-lhe o parecer prévio emitido sobre as contas desse Município, referente  
ao  processo acima epigrafado  e  constante  da  Ementa  e  Notas  taquigráficas  que seguem em 
cópias anexas, acompanhadas do relatório da unidade técnica competente. Cientifico-lhe que, 
após o julgamento das contas pela egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no art. 44 da 
Lei Complementar n°. 102 de 18/01/2008, deverá ser enviada a este Tribunal cópia autenticada 
da Resolução, bem como Atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo a 
relação nominal dos Edis presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe, ainda, que 
o descumprimento da remessa dos documentos listados, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
previsto no parágrafo único do dispositivo legal retro mencionado, poderá ensejar aplicação de 
multa prevista no inciso IX, do artigo 85 da lei Complementar 102/08, bem como a remessa dos 
autos ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis. Respeitosamente. Gabrielle 
G. de O. Rezende. Coordenadora. 02 – Projeto de Lei n°. 001/2014. “Autoriza a renovação de 
aluguel”. Rio Novo, 20 de fevereiro de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal.  03 –  REQUERIMENTO Nº. 18/2014.  Exmo. Sr.  Guilherme de Souza Nogueira. 
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 feita a manutenção e pintura na guarita situada no final da Rua 
Dona Rita, pois a mesma se encontra com telhas quebradas, deixando os usuários no sol e chuva. 
Rio Novo, 26 de fevereiro de 2014. José Adriano Tostes Xavier.  Vereador  Proponente.  04 – 
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REQUERIMENTO Nº. 19/2014. Exmo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. 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: Em comemoração ao dia das mães, na Vila Camargo é feito uma festividade 
para homenagear as mães, portanto vimos requerer que seja disponibilizado banheiro químico 
para  o  evento.  Rio  Novo,  26  de  fevereiro  de  2014.  José  Adriano  Tostes  Xavier.  Vereador 
Proponente.  05  –  REQUERIMENTO  Nº  20/2014. Exmo.  Senhor  Presidente  da  Câmara 
Municipal  de  Rio  Novo.  Os  vereadores  que  este  subscreve,  requer  que  após  a  tramitação 
regimental, seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada. “Moção 
de Pesar” pelo falecimento de: Anete de Freitas e Lauro Paes Rooke. Sala das Sessões, 27 de 
fevereiro de 2014. De autoria de todos os Vereadores. ORDEM DO DIA – 01 – Palavra com o 
presidente  Guilherme  Nogueira.  Encaminho  a  todas  as  comissões  as  contas  do  executivo 
municipal que nos foi enviada pelo Tribunal de Contas referentes ao ano de 2012. Palavra com o 
vereador Allan Borges.  Gostaria  de dizer que na comissão onde sou presidente pretendemos 
apresentar o parecer o mais rápido possível, parabenizo o ex-prefeito Antônio de Moura Varotto 
por suas contas. 02 – Projeto de Lei n°. 001/2014. “Autoriza a renovação de aluguel”. Palavra 
com o vereador Eder Lima. Gostaria que, como acontece com todos os projetos desta casa, para 
mantermos a coerência, este também viesse com o parecer da assessoria jurídica da Câmara. 
Prazo solicitado pelo vereador Eder Lima Moreira. 03 – Requerimento n°. 018/2014. Em 1° e 
única discussão. Palavra com o vereador José Adriano.  Fiz com recursos próprios aquele ponto 
de ônibus para Furtado de Campos, tive que pedir o dono do terreno para construir, eu não estou 
pedindo apenas o prefeito para fazer os reparos, se precisar eu mesmo farei com meus recursos. 
Palavra com o vereador  Sebastião Esperança.  Inclusive José  Adriano,  eu já  observei  que as 
pessoas ficam ali por muito tempo, com certeza este pedido é de grande necessidade. Palavra 
com o presidente Guilherme Nogueira. Certamente eu também o parabenizo pelo requerimento, 
creio que é melhor uma intervenção agora para que não fique mais caro. Em 1° e única votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes.  04 – Requerimento n°. 019/2014.  Em 1° e única 
discussão. Palavra com o vereador José Adriano. A respeito deste requerimento, é que por conta 
do aumento de participantes da festa creio que devemos colocar os banheiros químicos. Palavra 
com o  vereador  Guilherme  Nogueira.  Também  creio  que  é  um problema,  hoje  recebi  uma 
reclamação de um dos donos de blocos aqui em Rio Novo dizendo que deveria haver pelo menos 
um  banheiro  químico  na  concentração  dos  blocos.  Em  1°  e  única  votação.  Aprovado  por 
unanimidade  dos  presentes.  05  –  Requerimento  n°  020/2014.  Em  1°  e  única  discussão  e 
votação.  Aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  PALAVRA LIVRE  –  Palavra  com  o 
vereador José Adriano. Quero parabenizar a nossa prefeita pela limpeza que está sendo feita na 
cidade, já está começando a melhorar a cara da nossa cidade. Cheguei a Furtado de Campos e já 
vi um bom trabalho sendo feito nas escolas, a prefeita pensou em Furtado de Campos e pela 
renovação na mudança do palco na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, creio que será muito 
bom,  tenho certeza  que o nosso  carnaval  será  excelente.  Parabenizo a  prefeita  também pela 
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reforma  da  ponte  do  Calixto.  Palavra  com  a  vereadora  Dulcimar  Prata.  Quero 
parabenizar a secretária de saúde que está trabalhando muito bem com as equipes que trabalharão 
no carnaval, o apoio relacionado ao trabalho preventivo, à equipe noturna, o apoio na cachoeira 
do Calixto, durante toda esta semana eu vi de perto o fechamento destas equipes, teremos suporte  
em todos os segmentos de saúde durante o carnaval. Não havendo mais quem desejasse fazer uso 
da palavra, foi encerrada a sessão, mandando que se lavrasse a presente Ata. 
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