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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1179/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04 de junho de 2014.

Aos 04 (quatro) dias do mês de junho 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, 
Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araujo, José 
Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos,  Eder Lima Moreira,  Allan 
Martins Dutra Borges e Dulcimar Prata Marques. ATA – Dispensada a leitura das Atas 
n°. 1176/2014, 1177/2014 e 1178/2014, foram às mesmas aprovadas por unanimidade 
dos presentes.  EXPEDIENTE – 01 – Proposta de Emenda ao Projeto de Lei n°.  
008/2014. De autoria do Executivo Municipal que autoriza pagamento de despesas com 
médicos  do Projeto “Mais  Médicos  Para  o Brasil”.  Os vereadores  que subscrevem, 
apresentam a seguinte Proposta Modificativa à redação no § 2° do art. 1° do Projeto 
acima mencionado na forma seguinte: Art. 1°.........§ 1°..........§ 2° - O aluguel previsto 
neste artigo terá como parâmetro por imóvel a ser locado, o valor mínimo de R$ 500,00 
(quinhentos reais) e máximo de R$ 1.000,00 (um mil reais). § 3°......... Justificativa: 
Conforme pesquisa quanto a valores vigentes e atuais no mercado de alugueis de casa 
ou apartamento nesta cidade de Rio Novo, realizada junto a imobiliárias, locatários e 
locadores de prédios urbanos, concluímos que o preço é variável entre R$ 500,00 a R$ 
800,00.  O  valor  apresentado  como parâmetro  máximo  de  R$  2.500,00  (dois  mil  e 
quinhentos reais) difere inteiramente da realidade local. Nestes termos, no cumprimento 
de  suas  obrigações,  os  vereadores  proponentes  apresentam  a  presente  Emenda, 
adequando o valor máximo face conveniência do interesse público. Câmara Municipal 
de Rio Novo, 28 de maio de 2014. Vinicius Carvalho de Araújo. Guilherme de Souza 
Nogueira. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. Carlos Alberto do Carmo 
Mattos.  Vereadores  Proponentes.  02  –  Projeto  de  Lei  n°.  008/2014.  Autoriza 
Pagamento de Despesas com Médicos do “Projeto Mais Médicos para o Brasil” e dá 
outras providências. Rio Novo, 14 de maio de 2014. Maria Virginia  do Nascimento 
Ferraz.  Prefeita  Municipal.  03  –  Projeto  de  Lei  n°.  009/2014.  “Dispõe  sobre  a 
autorização para participação do Município de Rio Novo no Consórcio Intermunicipal 
Multifinalitário do Vale do Paraibuna – CIMPAR”. Rio Novo, 22 de maio de 2014. 
Maria  Virginia  do  Nascimento  Ferraz.  Prefeita  Municipal.  04  –  Projeto  de  n°. 
010/2014. Autoriza pagamento de multas decorrentes de infração de trânsito e dá outras 
providências. Rio Novo, 28 de maio de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 05 
–  REQUERIMENTO  Nº.  56/2014.  Exmo.  Sr.  Guilherme  de  Souza  Nogueira. 
Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Rio  Novo/MG.  Os  Vereadores  que  abaixo 
subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria a 
seguir  descriminada.  Solicite  à  Senhora  Prefeita  Municipal  Maria  Virgínia  do 
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Nascimento Ferraz: - Que seja realizada uma revisão na sinalização de trânsito 
nas  ruas  Comendador  Filgueiras  e  Dr.  Mário  Hugo Ladeira,  desde  a  Praça  Prefeito 
Ronaldo Dutra Borges até a entrada do bairro Santa Clara.  JUSTIFICATIVA: “Esse 
requerimento vem atender solicitações feitas por comerciantes das referidas ruas que 
alegam estarem prestando um mau atendimento aos seus fregueses, uma vez que em 
muitas e frequentes ocasiões eles não conseguem lugar para estacionarem seus veículos. 
Motoristas e pedestres que utilizam estas ruas que, diga-se de passagem, trata-se de um 
corredor  de  acesso  a  MG  353,  também  reivindicam  melhorias  no  trânsito  local. 
Sugerimos, portanto, que esta revisão solicitada, não seja efetuada de forma autoritária, 
e que os comerciantes locais sejam ouvidos previamente. Sala das Sessões, 30 de Maio 
de 2014. Vereadores Proponentes: Vinícius Carvalho de Araújo. Guilherme de Souza 
Nogueira. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. Carlos Alberto do Carmo 
Mattos.  06  –  REQUERIMENTO  Nº.  57/2014.  Exmo.  Sr.  Guilherme  de  Souza 
Nogueira. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo/MG. Os vereadores que abaixo 
subscrevem, requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a 
seguir  descriminada.  Solicite  à  Senhora  Prefeita  Municipal  Maria  Virgínia  do 
Nascimento Ferraz: - Que seja realizada a limpeza e calçamento da Rua Crisanto Rosa, 
localizada atrás da Capela Mortuária, no bairro Nova Aurora. JUSTIFICATIVA: “Os 
moradores desta rua, reclamam que as ruas próximas à Crisanto Rosa, estão calçadas e 
limpas, somente nesta rua não foram feitas obras de calçamento.” Em visita no local, o 
vereador Vinícius constatou que realmente a reivindicação dos moradores é mais do que 
pertinente, pois a referida rua está intransitável, com buracos e mato muito alto expondo 
os moradores ao contato com roedores e animais peçonhentos”. Sala das Sessões, 30 de 
Maio de 2014. Vereadores Proponentes:  Vinicius Carvalho de Araújo.  Guilherme de 
Souza Nogueira. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. Carlos Alberto do 
Carmo Mattos. 07 – REQUERIMENTO Nº. 58/2014. Exmo. Sr. Guilherme de Souza 
Nogueira. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. REF.: VOTO DE APLAUSO. 
Os  vereadores  que  este  subscreve,  requer  que,  após  tramitação  em  plenário,  seja 
encaminhado  VOTO  DE  APLAUSO  ao  Senhor  Marcelo  de  Aquino  Alves,  pela 
conquista de sua formação para sargento. Sala das Sessões “Messias Lopes”: Rio Novo, 
02  de  junho de  2014.  Em nome de  toda  a  Câmara.  08  –  REQUERIMENTO Nº. 
59/2014. 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 ao Executivo Municipal. Que seja 
trocado o atual mata burro em frente ao Sítio do Geraldo Juca, no Caranguejo, por um 
mata burro maior. Justificativa: Tal pedido visa impedir acidentes com animais que tem 
ocorrido naquele local. Rio Novo, 04 de junho de 2014. José Adriano Tostes Xavier. 
Vereador Proponente.  ORDEM DO DIA – 01 – Proposta de Emenda ao Projeto de 
Lei n°. 008/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. Estou 
de acordo com a emenda, certamente aprovaremos, mas a questão maior é que eu acho 
que estes médicos prestarão tantos benefícios ao município que deveríamos deixa-los 
escolher uma das melhores moradias da cidade, mas como já está em conversa com o 
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Executivo,  quero deixar este  alerta.  Em 1° e  única votação.  Aprovada por 
unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 008/2014. Autoriza Pagamento de 
Despesas  com  Médicos  do  “Projeto  Mais  Médicos  para  o  Brasil”  e  dá  outras 
providências,  com  sua  emenda  inserida.  Encaminhado  a  Comissão  de  Legislação, 
Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2°. Discussão e votação.  
Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Projeto de Lei n°. 009/2014. “Dispõe 
sobre  a  autorização  para  participação  do  Município  de  Rio  Novo  no  Consórcio 
Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna – CIMPAR”. Encaminhado a todas 
as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra com o vereador Eder 
Lima. O procurador desta Casa alertou para dois pontos que podem informar melhor 
este projeto, nós não fizemos ainda a primeira votação, como temos o interstício de duas 
semanas eu gostaria que a mesa diretora solicitasse estes dois documentos. Guilherme 
Nogueira. Solicitaremos os documentos e só colocaremos o projeto em segunda votação 
quando os documentos solicitados chegarem a esta Casa. Em 1° votação. Aprovado por 
unanimidade dos  presentes.  04 –  Projeto  de  n°.  010/2014.  Autoriza  pagamento  de 
multas  decorrentes  de infração de trânsito e  dá outras providências.  Encaminhado a 
todas as Comissões para emissão de parecer.  Palavra com o vereador Allan Borges. 
Quero aqui parabenizar o Executivo, esta foi uma questão de coragem, muitos fazem 
certo teatro, é hora de começar a colocar ordem na casa, é uma boa lei, deve-se alertá-
los, com certeza não são todos os motoristas que são multados, mas existem alguns. 
Tomara  que  muitas  outras  leis  neste  sentido  venham,  como  eu  já  disse,  alguns 
funcionários precisam abrir a mente. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Pela 
Comissão de Legislação e Justiça, quero solicitar prazo de dez dias para estudar melhor 
esta matéria. Prazo concedido.  05 – REQUERIMENTO Nº. 56/2014.  Em 1° e única 
discussão.  Palavra com o vereador Vinícius Araujo.  Gostaria  de  deixar  bem claro a 
questão  de  que  caso seja  feita  está  revisão,  que  não seja  de  forma  autoritária,  que 
consulte os comerciantes antes, sempre que vou ao comércio naquela região são feitas 
reclamações. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.  06 – 
REQUERIMENTO Nº. 57/2014.  Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade  dos  presentes.  07 –  REQUERIMENTO Nº.  58/2014.  Em 1°  e  única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. REQUERIMENTO Nº. 
59/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
PALAVRA  LIVRE  –  Palavra  com  o  vereador  Eder  Lima.  Solicito  que  nos 
requerimentos colocados no site, sejam também acrescentado quais são os vereadores 
que votaram a favor. Palavra com o vereador Allan Borges. Quero falar novamente a 
respeito  do problema com os  cães,  o  vereador  Vinícius  foi  mordido por  um destes 
animais que andam pelas ruas, nós temos uma lei aqui no município, mas eles alegam 
que ela geraria custos, se for o caso que o Executivo envie uma lei extinguindo a outra, 
temos que tomar uma providência, o número de animais vem aumentando rapidamente. 
Palavra  com  o  vereador  Sebastião  Esperança.  Dando  continuidade  aos  meus 
pensamentos  de  repúdio  a  este  governo,  peço  providências  ao  projeto  para  que 
possamos continuar o processo referente ao meu pensamento na última reunião. Palavra 
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com o vereador Vinícius Araujo.  Infelizmente várias vezes minha filha vai 
para o Colégio e cães avançam nela, uma coisa que o vereador falou a respeito do que 
disse o Executivo que o Projeto de Lei criaria despesas para o município, mas quem 
sabe  seja  feita  uma  parceria  com o  Sindicato  Rural,  temos  que  fazer  uma  cartilha 
direcionada  também  a  população.  Palavra  com  o  vereador  José  Adriano.  Quero 
parabenizar  os  vereadores  por  suas  palavras,  e  acho  muito  importante  que  os 
funcionários da prefeitura tomem conhecimento deste projeto, quero falar também ao 
Tião Cecem que naquela reunião eu saí daqui até pensando no que o nosso vereador 
falou a respeito da prefeita municipal, que teria até provas que alguma coisa ela não 
estaria  fazendo  certo,  eu  jamais  vou  deixar  uma  coisa  acontecer  sabendo  que  está 
errado, não podemos de forma alguma deixar o erro continuar. Acho que a atitude de um 
vereador hoje é esta, é fiscalizar, temos que fiscalizar muito bem, hoje por exemplo 
estão falando aí do concurso que terá, já estão reclamando dizendo “vão colocar ainda 
mais gente na prefeitura”. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Gostaria de 
pedir ao vice-presidente Vinícius para assumir a mesa por um minuto, para que eu possa 
fazer  uso da  palavra.  Quero que  fique  registrado em Ata,  que  na semana retrasada 
tivemos um contato do Gabinete da Deputada Luzia Ferreira, que enviaria uma emenda 
de R$50.000,00 e que seria necessários envio de documentação da Prefeitura, mas hoje 
novamente ligaram para nós informando que até esta data nenhuma documentação foi 
enviada.  Gostaria  que todos tomem conhecimento,  não estou aqui julgando, amanhã 
procurarei saber junto ao Executivo o motivo pelo qual não foi dado prosseguimento ao 
processo. Palavra com o vereador José Adriano. É deste jeito que funciona a política, 
seja qualquer deputado que enviar recurso para o nosso município nós devemos aceitar. 
Palavra com o vereador Allan Borges.  Faço coro das palavras do José Adriano. Foi 
cedida a  palavra ao Senhor Fernando Henrique,  que explanou sobre o Fut-Set,  uma 
modalidade esportiva que pretende implantar em Rio Novo e que para isso conta com o 
apoio  dos  vereadores.  Palavra  com  o  vereador  Allan  Borges.  Quero  parabenizar  o 
Fernando pela  coragem e  ousadia  neste  projeto  apresentado,  é  uma novidade e  Rio 
Novo sempre lança coisas novas. Palavra com o vereador José Adriano. Também quero 
parabenizar o Fernando por esta coragem. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. 
Parabenizo também o Fernando pelo lançamento, eu gostaria de saber se você já tem 
apoio para confecção dos uniformes, caso ainda não tenha eu já me coloco a disposição 
para produzir os uniformes para você. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da 
palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata. 
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