CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral - Tel/Fax – 32 32742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1190/2014
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04 de setembro de 2014.

Aos 04 (quatro) dia do mês de setembro 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 e Allan Martins Dutra Borges. ATA – Dispensada a leitura da Ata n°.
1189/2014, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE –
01 – Projeto de Lei n°. 015/2014. Autoriza o Executivo celebrar convênios e dá outras
providências. Rio Novo, 25 de agosto de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz.
Prefeita Municipal. 02 – Projeto de Lei n°. 016/2014. Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município de Rio Novo para o exercício financeiro de 2015. Rio Novo, 29
de agosto de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 03 –
Projeto de Lei n°. 17/2014. Dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades
que menciona e dá outras providências. Rio Novo, 30 de agosto de 2015. Maria Virginia
do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 04 – REQUERIMENTO N°. 73/2014.
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 sejam colocados dois
tambores de lixo na Mina D’Água na MG 353, na altura do Sítio do Senhor Buana,
próxima ao Bairro Lagoinha. JUSTIFICATIVA: Moradores usuários daquela Mina
reclamaram que havia dois tambores de lixo no local, mas que os mesmos foram
retirados e que há muito lixo espalhado no local. Câmara municipal de Rio Novo 02, de
setembro de 2014. Dulcimar Prata Marques. Sebastião José Esperança. Guilherme de
Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araújo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. 05 –
REQUERIMENTO N°. 74/2014. Exma. Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz.
DD. Prefeita Municipal. Rio Novo – MG. Os Vereadores que subscrevem nos termos
regimentais, requerem ao Executivo Municipal que seja feito um estudo técnico para
avaliar qual o limite de peso que garanta a segurança e estabilidade para os veículos que
transitam pelas pontes do munícipio. JUSTIFICATIVA: As pontes de nosso munícipio
são construções antigas e houve um grande aumento do tráfego, principalmente de
veículos de carga, que entram pelas rodovias e passam por estas pontes. Nossa
preocupação é que o excesso de tráfego e peso possa danificar as mesmas, provocando
algum acidente. Precisamos nos assegurar de que nossas pontes tem estrutura adequada
para essa demanda de veículos sem prejuízo da segurança dos por elas trafegam.
Câmara municipal de Rio Novo 02, de setembro de 2014. Guilherme de Souza
Nogueira. Dulcimar Prata Marques. Sebastião José Esperança. Vinícius Carvalho de
Araújo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°.
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015/2014. Autoriza o Executivo celebrar convênios e dá outras providências. Em 1°
discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. É prudente pedir prazo para
estudarmos este projeto, embora ele seja de grande importância, quero solicitar prazo
pela comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 02 – Projeto de Lei n°.
016/2014. Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Novo para o
exercício financeiro de 2015. Encaminhado as Comissões para análise. 03 – Projeto de
Lei n°. 17/2014. Dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que
menciona e dá outras providências. Encaminhado as Comissões para análise. 04 –
REQUERIMENTO N°. 73/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com a vereadora
Dulcimar Prata. Infelizmente naquela região o lixo está ficando todo espalhado pela via,
a instalação dos tambores resolveria este problema. Em 1° e única votação. Aprovado
por unanimidade dos presentes. 04 – REQUERIMENTO N°. 73/2014. Em 1° e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE –
Palavra com o vereador Allan Borges. Quero falar hoje de um assunto que praticamente
me ocupou o dia todo, na última semana estivemos no parque de exposições verificando
as condições dos brinquedos lá instalados, dando ao proprietário as condições das
providências necessárias, parece que não foi feito o solicitado pelos bombeiros, ao
menos um novo pedido de vistoria não foi solicitado, para piorar, lamento muito, recebi
hoje uma denúncia de que foram retirados os extintores de incêndio das escolas públicas
para emprestar ao parque, a prefeita errou feio ao autorizar este procedimento. Fui à
escola e a diretora me disse que isso foi feito, mas creio que ela deveria ao menos ter
um documento assinado, estamos assistindo um desmando total, eu fui lá hoje à tarde e
o proprietário do parque ligou para alguém que parece ser o organizador do evento, o
qual me ameaçou. Não quero atrapalhar a festa, eu promovo festas e sei como funciona,
mas tudo tem que ser feito de forma legal, não podemos colocar a população em risco.
Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Que o proprietário apresentasse este
laudo do corpo de bombeiros, concordo com V. Exa., foi uma tremenda
irresponsabilidade do Executivo, ele deve exigir todas as normas de segurança, espero
que não ocorra nenhum acidente, mas caso isso aconteça o município é responsável,
amanhã temos que tomar as providências necessárias. Palavra com o vereador Eder
Lima. Concordo com tudo, assim que o caminhão estacionou lá eu lembrei que era o
mesmo parque que foi interditado na época do Varotto, eu penso que não deviam ter
deixado ele nem descer do caminhão. Em relação aos extintores, é um absurdo, temos
que tentar reverter esta situação, temos que unir forças para que possamos ao menos
conseguir que os bombeiros venham aqui amanhã, para tentarmos ao menos não deixar
as crianças correrem riscos. Podemos fazer o B.O. até que se resolva a questão. Palavra
com o presidente Guilherme Nogueira. A situação expõe demais o vereador, este parque
não deveria estar aqui não, já que não aconteceu isto, vamos lá em mais esta batalha.
Quem tem que solicitar novamente a vistoria é o dono do parque, o executivo tem que
pedir a liberação ou caso contrário cassar o alvará de funcionamento. Palavra com o
vereador Vinícius Araújo. É o nome do município que está em jogo, o parque está
totalmente sem condições de funcionamento, penso que o erro foi cometido lá atrás, não
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deveriam ter realizado a festa. Palavra com o vereador Eder Lima. A Câmara Mirim
realizada em 2013 apresentou um projeto relacionado ao CAPS, vejo que o pedido
acaba sendo de certa forma concluído, com a inauguração deste CAPS e a importância
também do projeto para o nosso município, parabenizo também todos os prefeitos que
aderiram ao projeto. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Quero que na próxima
semana possamos tentar agilizar a transferência da unidade de urgência e emergência
para o anexo, a vigilância sanitária vem alertando para o funcionamento irregular no
local onde está funcionando. Precisamos sair ali da UBS o mais rápido possível, se
demorar muito eu farei uma carta dizendo que não me responsabilizarei mais pelo
funcionamento no local. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Eu sou
favorável sim a esta transferência, mas não podemos de forma alguma prejudicar os
funcionários que ali estão empenhados. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Hoje
eu recebi um telefonema da ótica Sotto Maior, querendo até mesmo fazer locação de
espaço no hospital. Abri mão que quando fosse fazer o acordo para acerto com os
funcionários que eu ficasse para o final, quando for acertar com o pessoal que o deles
seja feito primeiro, não que eu não precise, mas tenho outras fontes de renda. Palavra
com o vereador Allan Borges. Creio que poderia sim fazer a transferência, mas parece
que falta aí uma questão um pouco política, infelizmente o grande problema foram às
promessas mirabolantes feitas nos palanques, é agora o momento de chegar junto aos
deputados, ao secretário de saúde do Estado e pedir para que funcione a urgência e
emergência do município. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi
encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.

3

