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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1167/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11de abril de 2014.

Aos 11 (onze) dias do mês de abril 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,  Allan 
Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt 
Neto,  Vinicius  Carvalho  de  Araujo,  José  Adriano  Tostes  Xavier,  Carlos  Alberto  do 
Carmo Mattos  e  Dulcimar  Prata  Marques.  ATA –  Dispensada  a  leitura  da  Ata  n°. 
1166/2014, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 
– Projeto de Lei n°. 003/2014. Autoriza Abertura de Crédito Especial no valor de R$ 
170.000,00 e dá outras providências. Rio Novo, 27 de março de 2014. Maria Virginia do 
nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02 – REQUERIMENTO Nº.  40/2014. 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 disponibilizado um vigia na Praça prefeito Ronaldo Dutra Borges durante todos os 
dias  da  semana  no  período  noturno.  Justificativa:  Vivemos  momentos  de  extrema 
insegurança em nosso município, a referida Praça é um patrimônio histórico de nosso 
munícipio e merece todo cuidado e preservação. Rio Novo, 07 de abril de 2014. José 
Adriano Tostes Xavier. Vereador Proponente.  03 – REQUERIMENTO Nº.  41/2014. 
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 
sejam colocadas lixeiras na Praça do Povoado de Furtado de Campos. Justificativa: As 
lixeiras mantem o ambiente  limpo e  é  uma forma de cuidado com a população do 
Povoado, tão carente de atenção. Rio Novo, 07 de abril de 2014. José Adriano Tostes 
Xavier.  Vereador Proponente.  04 – REQUERIMENTO N°. 42/2014.  Os vereadores 
que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a 
matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal Maria 
Virginia do Nascimento Ferraz: - Que seja disponibilizada uma ambulância para plantão 
e  atendimento  24  horas  aos  Moradores  do  Povoado  de  Furtado  de  Campos. 
JUSTIFICATIVA:  Solicitamos  que  referida  ambulância  seja  disponibilizada  para  o 
atendimento aos moradores do Povoado, pois a grande maioria,  não possui  veículos 
para em caso de alguma Urgência e Emergência possam se deslocar até a Santa Casa de 
Misericórdia.  Temos a absoluta certeza que o atendimento a esse requerimento trará 
muita tranquilidade a todos que residem no Povoado. Sala das Sessões, 09 de Abril de 
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2014.  Guilherme de  Souza  Nogueira.  Vinicius  Carvalho de  Araujo.  Carlos 
Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques.  05 – 
Ofício EDUC n°. 035/2014.  Rio Novo, 07 de abril de 2014. Assunto: Aprovação do 
PNE. Da Secretaria Municipal de Educação. Para Comissão de Educação da Câmara 
Municipal. Ilustríssimos Senhores. Encontra-se nesta Câmara Federal, em discussão, o 
novo  Plano  Nacional  de  Educação  –  PNE,  cujo  texto  contém  reivindicações 
apresentadas nas Conferências Municipais, Estaduais e Nacionais da Educação. Após 
tramite  no Senado Federal  o  texto  sofreu  alterações  referentes  ao  financiamento  da 
Educação Pública que poderão impossibilitar aos municípios o oferecimento de uma 
educação de qualidade, bem como garantir aos profissionais da Educação, a valorização 
preconizada pela Lei n°. 11.738, de 16/07/2008, que garante o Piso Nacional para os 
Profissionais  do Magistério.  Encaminho,  em anexo,  a  Carta  Aberta  das  Entidades e 
Movimentos Educacionais, para análise dos nobres edis. Ela contém os aspectos que 
devem ser observados na hora da votação para aprovação do texto final. Nosso apelo é 
que  façam  chegar  aos  deputados  federais  apoiados  por  representantes  de  nosso 
munícipio, para que possam votar com consciência, a favor da Educação Pública no 
Brasil e, principalmente, dos municípios. Na oportunidade, renovo protestos de estima e 
consideração. Atenciosamente. Maria Madalena da Silva Martins. Secretária Municipal 
de Educação. 06 – Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Rio de Janeiro, 
08 de abril de 2014. Exmo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. Venho por meio desta 
agradecer ao vereador José Adriano Tostes Xavier pela indicação do meu nome à esta 
homenagem (Moção de Aplausos) e aos demais vereadores pela aprovação. Deixo aqui 
registrado o meu carinho pela minha terra natal, Rio Novo – MG, e o incentivo a todas 
as  pessoas  que  desejam  seguir  a  carreira  acadêmica  em  escola  pública,  cursando 
faculdade,  mestrado e doutorado em instituições de referência em suas áreas.  Muito 
grata pela homenagem. Atenciosamente.  Graziella Maria Faquim Jannuzzi.  ORDEM 
DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 003/2014. Autoriza Abertura de Crédito Especial no 
valor de R$ 170.000,00 e dá outras providências. Encaminhado a todas as Comissões 
para emissão de parecer. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade 
dos  presentes.  02 –  REQUERIMENTO Nº.   40/2014.  Em 1°  e  única  discussão  e 
votação.  Aprovado  por  unanimidade  dos  presentes.  03  –  REQUERIMENTO  Nº. 
41/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
04 – REQUERIMENTO Nº.  42/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado 
por unanimidade dos presentes.  PALAVRA LIVRE –  Palavra com o vereador Eder 
Lima. A respeito do requerimento do José Adriano, sem dúvida é muito importante, 
lembro ainda que neste edital para contratação temporária que se tenha também o cargo 
de Guarda Municipal, o cargo é previsto desde a criação da Lei Orgânica, mas nunca foi 
colocado em prática. A questão do veterinário poderíamos já começar a comprar esta 
briga por conta do selo de inspeção municipal. O serviço e os nossos produtores que 
tem produtos de primeira linha, às vezes podem ser até multados por não ter nenhum 
selo indicando serviço de inspeção do município,  mesmo os produtos como o doce, 
todos que frequentam a feira de Juiz de Fora, por exemplo, devem passar alguns apertos 

2



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – CEP: 36150-000

Fone: 32 -32741132-Geral –Tel./Fax – 3232742212–Secretaria
e-mail: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br

com as autoridades que cuidam desta questão. Também gostaria de comentar 
sobre a questão das Câmeras, não devemos desistir desta campanha, eu entendo que nas 
UPP’s no Rio são mega câmeras que estão afastando a criminalidade de lá e acaba indo 
para outros lugares, por exemplo, para Minas Gerais, mas neste caso sem dúvidas as 
câmeras afastariam bastante, sobretudo nas entradas da cidade. Palavra com o vereador 
Sebastião  Esperança.  Quero  apenas  comentar  que  na  última  reunião  a  respeito  de 
segurança eu perguntei a prefeita se já tinha alguma nova proposta sobre as câmeras, ela 
me  disse  que  o  estudo  já  está  bem  adiantado,  ela  na  hora  pediu  apenas  para  não 
comentar, mas creio que o projeto está sim em andamento.  Palavra com o vereador 
Allan Borges. Ótima notícia,  Goianá parece que já  começará a implantar o serviço. 
Palavra com o vereador José  Adriano.  Voltando a falar  sobre segurança pública,  os 
assaltos não param, na reunião eu pedi uma audiência com o Comandante da 4° Região 
da PM e o nosso presidente falou comigo que a maioria dos vereadores não estava de 
acordo com esta reunião, como eu iniciei esta luta eu digo que é muito importante esta 
reunião com o comandante, acho que todos nós deveríamos participar desta reunião, 
inclusive a prefeita também creio que irá. Todos que desejarem participar, o endereço é 
Rua Custódio Tristão, n°.10, Santa Terezinha, o nome do comandante é José Geraldo de 
Lima,  a  reunião será no dia  24/04/2014 às 15h,  já  está  marcada,  se todos puderem 
comparecer,  eu  agradecerei  muito,  temos  que  pedir  mais  policiamento  ou  troca  de 
policiais,  não  sei,  temos  que  resolver  o  problema  do  nosso  município,  temos  que 
conversar  com o  Comandante,  ele  é  sangue  novo,  temos  que  conversar  com essas 
pessoas. Palavra com o vereador Allan Borges. Concordo em partes com o que V.Exa. 
disse, mas nós não podemos deixar de exaltar que o Capitão César comanda também a 
nossa região, temos que dar um crédito para conhecermos o trabalho dele, infelizmente 
nem que  fôssemos  lá  no  Governador,  algum problema  ainda  continuará  ocorrendo, 
devemos dar  um voto de  confiança ao Capitão Cesar.  Palavra com o vereador José 
Adriano. Inclusive quem mandou fazer esta operação aqui foi o comandante, talvez em 
uma reunião lá todos fiquem mais a vontade para falar. Infelizmente tem algo de errado 
em Rio Novo, não é normal o que está acontecendo aqui, eu acho que tem de trocar o 
policiamento de Rio Novo, mas para isso temos que ter o apoio da prefeita e tenho 
certeza que ela estará nesta reunião conosco. Uma reunião só é muito pouco, inclusive 
se o presidente não puder ir ou a Câmara não puder ceder um taxi, eu pago um táxi ou 
eu venho aqui e busco todo mundo. A população está cobrando mesmo. Palavra com o 
presidente  Guilherme  de  Souza  Nogueira.  Peço  a  concordância  de  todos  para  que 
façamos uma reunião extraordinária após esta para segunda votação do Projeto de Lei 
n°. 003/2014. Devido ao feriado da semana santa, faremos a reunião da próxima semana 
na terça-feira. 
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