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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1186/2014
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 08 de agosto de 2014.

Aos 08 (oito) dia do mês de agosto 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, Dulcimar Prata
Marques. Deixou de responder por ausência o vereador Allan Martins Dutra Borges.
A T A – Dispensada a leitura das Atas n°. 1182/2014, 1183/2014, 1184/2014 e
1185/2014, foram às mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes.
EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 011/2014. “Autoriza liberação de
construções no Cemitério Municipal de Rio Novo e dá outras providências”. Rio Novo,
09 de julho de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02 –
Parecer Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer sobre o Projeto de Lei n°.
012/2014. Autoriza abertura de créditos adicionais suplementares ao Orçamento de
2014. Esta Comissão, considerando a regularidade do projeto quanto à autoria e
objetivo e considerando a necessidade mencionada nas justificativas apresentadas ao
Projeto no que se refere aos serviços de contabilidade, opina pelos vereadores que
subscrevem pela aprovação do Projeto que autoriza o executivo a abrir créditos
suplementares até o limite de 15% ao orçamento corrente de 2014. Na forma da Lei, os
créditos serão abertos por decretos que indicarão os recursos legais á abertura. Câmara
Municipal de Rio Novo, 07 de agosto de 2014. Vinicius Carvalho de Araujo –
Presidente. Sebastião José Esperança – Vice Presidente e Carlos Alberto do Carmo
Mattos – Membro. 03 – Projeto de Lei n°. 012/2014. Autoriza abertura de créditos
adicionais suplementares ao Orçamento de 2014. Rio Novo, 15 de julho de 2014. Maria
Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 04 – Parecer Comissão de
Finanças e Orçamento. Parecer sobre o Projeto de Lei n°. 013/2014. Altera
dispositivo da Lei Municipal 877/2003 que institui a contribuição de iluminação
pública. Esta Comissão, pelos vereadores que subscrevem, opina de forma contrária a
aprovação do Projeto, no entendimento de que o aumento do valor a ser cobrado como
contribuição de iluminação pública reduz o número de consumidores considerados de
baixa renda conforme demonstram as tabelas comparativas apresentadas. Neste caso, a
faixa de consumo residencial antes considerada de 0 a 60 KWh ficou reduzida pela
metade, ou seja, de 0 a 30 KWh, o que significa uma diminuição de benefícios para
pessoas de baixa renda, exatamente as mais necessitadas do benefício. As tabelas
demonstram excessivo aumento para os consumidores na faixa de consumo acima de
201 a 500 KWh e, principalmente, para aqueles acima de 500 KWh. Trata-se
exatamente de consumo previsto para estabelecimentos comerciais e industriais, já
envolvidos com tantos custos tributários e outros. São estes contribuintes de maior
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consumo exatamente o que contribuem para geração de empregos e que, desta forma,
não devem ser penalizados com maior custo de energia. Portanto, por estas razões, os
membros da Comissão de Orçamento e Finanças opinam pela rejeição do Projeto.
Câmara Municipal de Rio Novo, 07 de agosto de 2014. Vinicius Carvalho de Araujo –
Presidente. Sebastião José Esperança – Vice Presidente e Carlos Alberto do Carmo
Mattos – Membro. 05 – Projeto de Lei n°. 013/2014. Altera dispositivo da Lei
Municipal 877/2003 que institui a contribuição de iluminação pública. Rio Novo, 24 de
julho de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 06 – Ofício
n°. PM/2014/303. Referência ao VETO. Senhor Presidente. Com amparo no artigo 49
- §2° e artigo 66 – IV da Lei Orgânica Municipal, vimos através do presente encaminhar
VETO PARCIAL ao Projeto de Lei n°. 006/2014 que Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências, conforme
apresentamos anexo. Rio Novo, 28 de julho de 2014. Maria Virginia do Nascimento
Ferraz. Prefeita Municipal. 0 7 – REQUERIMENTO N°. 67/2014. O vereador que
abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria
assinalada em epígrafe e a seguir discriminada: Reitera o pedido constante no
requerimento n°. 40/2013. Sala das Sessões, 05 de agosto de 2014. José Adriano Tostes
Xavier. 08 – REQUERIMENTO N° 68/2014. EXMA- SRA. MARIA VIRGÍNIA do
NASCIMENTO FERRAZ. DD. PREFEITA MUNICIPAL. RIO NOVO – MG. OS
VEREADORES que subscrevem nos termos regimentais e em razão dos motivos que a
seguir expõem, requerem ao EXECUTIVO MUNICIPAL que seja feita solicitação
junto a COPASA para que refaça o calçamento de uma obra que criou uma vala na
RUA DR BASÍLIO FURTADO, próximo à passarela. A empresa retirou o calçamento
para fazer reparos na rede de água e não colocou as pedras no lugar, o que deixou um
buraco no local. JUSTIFICATIVA: OS veículos estão tendo dificuldades de trafegar,
causando até mesmo danos nos veículos e possibilidade de acidente no local. Câmara
Municipal de Rio Novo, 31 de julho de 2014. Vinicius Carvalho de Araújo. Sebastião
José Esperança. Guilherme de Souza Nogueira. Dulcimar Prata Marques. Carlos
Alberto do Carmo Mattos. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 011/2014.
“Autoriza liberação de construções no Cemitério Municipal de Rio Novo e dá outras
providências”. Encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para
emissão de parecer final. Em 2° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos
presentes. 02 – Parecer Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer sobre o
Projeto de Lei n°. 012/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. 03 – Projeto de Lei n°. 012/2014. Autoriza abertura de
créditos adicionais suplementares ao Orçamento de 2014. Encaminhado a todas as
Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. 04 – Parecer Comissão de Finanças e Orçamento.
Parecer sobre o Projeto de Lei n°. 013/2014. Altera dispositivo da Lei Municipal
877/2003 que institui a contribuição de iluminação pública. Esta Comissão, pelos
vereadores que subscrevem, opina de forma contrária a aprovação do Projeto. Em 1° e
discussão e votação. Aprovada a emenda por unanimidade dos presentes. Palavra com o
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presidente Guilherme Nogueira. Sendo a emenda que pede a reprovação do projeto
unanimemente aprovada, fica o mesmo automaticamente reprovado. 05 – Ofício n°.
PM/2014/303. Referência ao VETO. Em 1° e única discussão. Palavra com o
presidente Guilherme Nogueira. Foi encaminhado através de ofício, ao presidente Alla e
aos demais membros da Comissão de Legislação para que fizessem parecer por escrito
sobre o veto. Como não podemos mais ficar na dependência do parecer do vereador por
conta da necessidade do executivo, votaremos hoje. Palavra com o vereador Eder Lima.
Realmente o vereador presidente da comissão Allan entrou em contato comigo na
quarta-feira, mas eu não poderia vir, ele me disse que apresentaria o parecer, como eu
não tenho parecer escrito eu quero dizer que sou a favor do veto. Temos que ficar alerta,
eu sou a favor de que mude desta vez para que fique um pouco mais rigoroso, sou a
favor do veto. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Sou a favor do veto, uma
vez que eu até era contrário, mas analisando com mais cautela, e analisando as
justificativas, meu voto é favorável. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira.
Independente da presença do presidente da comissão, podemos ver que o voto do
mesmo seria vencido dentro da comissão. Em 1° e única votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. 06 – REQUERIMENTO N° 68/2014. Em 1° discussão e
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 07 – REQUERIMENTO N°.
67/2014. Em 1° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.
PALAVRA LIVRE – Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Quero dizer que
hoje estive no Povoado dos Netos e fiquei triste com o estado de abandono do pequeno
povoado, o posto de saúde encontra-se sem energia elétrica, nem o relógio está no
padrão, transformarei as solicitações em requerimento para que o Executivo tome
providências. Sei que alguns de nós não obtivemos nem um voto lá, mas o povoado faz
parte do munícipio que nós representamos. Palavra com o vereador Eder Lima. Eu lá
não tive nenhum voto, Furtado de Campos tive um. Fiz um projeto que beneficia
justamente os dois povoados. O Projeto diz que todos os serviços que são prestados no
município deveriam ser feitos durante um mês nestes locais e que fossem de
planejamento permanente, que continuassem regularmente. Não podemos deixar de
fazer esta reunião itinerante nos Netos e ouvir de perto as cobranças de lá. Palavra com
o vereador José Adriano. Gostaria de saber se foi enviado o ofício ao nosso comandante
da polícia, está virando motivo de brincadeira à violência em Rio Novo, agora prendem
dois três, mas os assaltos continuam. Vamos ao comandante da polícia militar, já sou a
favor de pedir para colocar um posto policial aqui na praça. Precisamos de um vigia
todos os dias da semana na praça. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. A respeito
da falta de energia no Povoado dos Netos, para se retirar o padrão ou é falta de
pagamento ou solicitação pela prefeitura, concordo que devamos fazer a reunião ainda
que seja com lampião a gás. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. A respeito do
vigia eu vi hoje ele trabalhando e ele me disse que nos finais de semana, sexta, sábado e
domingo, ele trabalha, mas parece que ele não fica a noite toda. Quanto à Santa Casa,
temos que fazer um abaixo assinado para saber quem é contra o fechamento da Santa
Casa? Nós temos que mostrar um documento, dói muito ouvir que a Santa Casa de Rio
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Novo não cura os doentes, não podemos jamais deixar aquelas portas se fecharem.
Palavra com o vereador Eder Lima. Acho que nós devíamos é levar o povo para a frente
do Batalhão em Juiz de Fora, eu já pensei até em fazer greve de fome aqui em frente a
prefeitura, ao menos ia dar um IBOPE para eles olharem pra nós. Que fique registrada
aqui a morte do Sr. Carlinhos, grande rionovense. Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. Eu trouxe e vou deixar aqui cópias sobre a lei do uso de vias públicas por
empresas privadas, essa lei 889 de 27.07.2004, foi feita e sancionada pelo prefeito José
Maria Gonçalves de castro, vou deixar cópias para que possamos estudar.
Anteciparemos a próxima reunião da Câmara para quarta-feira, em decorrência da I
Festa Literária de Rio Novo que começará na quinta-feira e irá até domingo. Não
havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando
que se lavrasse a presente Ata.
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