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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1192/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 19 de setembro de 2014.

Aos 19 (dezenove) dias 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 das Atas n°. 
1190/2014 e 1191/2014, foram às mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. 
EXPEDIENTE – 01 – PARECER ASSESSORIA JURÍDICA.  Projeto de Lei 015/2014, 
de 25 de agosto de 2014. Autoriza o Executivo a Celebrar Convênios. O Projeto em 
epígrafe foi remetido a essa assessoria com pedido de parecer. Recomendamos 
preliminarmente, que se faça a correção na redação, uma vez que a lei deve iniciar com 
o preâmbulo, antes do artigo 1º. O artigo 1º pretende autorizar a celebração de 
convênios em geral. Salvo melhor juízo, o projeto deve conter artigos que autorize o 
Executivo a efetuar despesas com o cumprimento de suas obrigações nos convênios, 
indicando a dotação orçamentária, se houver, ou abertura de créditos adicionais, 
especiais se necessário, com a indicação dos recursos. Trata-se de atender à técnica 
legislativa e às disposições da Lei 4320/64. O objetivo do projeto é dos mais nobres e 
observa-se a legalidade quanto à autoria.  Entretanto a forma, inclusive a data, merecem 
correções. É o nosso parecer à apreciação da douta Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final. Câmara Municipal de Rio Novo, 09 de setembro de 2014. Brenildo 
Ayres do Carmo. OAB-MG/ 28977- Assessor Jurídico. 02 – 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. 03 – 
REQUERIMENTO N°. 75/2014. Exma. Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. 
DD. Prefeita Municipal. Rio Novo – MG. Os Vereadores que subscrevem nos termos 
regimentais, encaminham ao Executivo Municipal requerimentos anexos de numeração 
01 a 09/2014, de autoria dos vereadores integrantes do Parlamento Jovem, apresentados 
e votados em sessão especial realizada nesta Câmara no dia 17 de setembro de 2014. 
JUSTIFICATIVA: O Parlamento Jovem tem por objetivo possibilitar aos alunos de 
nossas escolas a vivência do processo democrático, mediante participação em uma 
jornada parlamentar na Câmara dos Vereadores. É importante dar atenção aos seus 
anseios. Câmara municipal de Rio Novo 19 de setembro de 2014. Autoria de todos os 
vereadores. 04 – REQUERIMENTO Nº. 76/2014. Exmo. Sr. Guilherme de Souza 
Nogueira. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador, que este 
subscreve, requer que após a tramitação regimental, seja encaminhada matéria a seguir 
discriminada: solicite ao Executivo Municipal que seja colocada placa de identificação 
na Rua Custódio Cavalcanti. Justificativa: Os moradores da referida Rua estão 
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reclamando que não recebem correspondências devido à falta de placa de identificação 
na mesma. Sala das Sessões, 19 de setembro de 2014. Dionísio Da Dalt Netto. 05 – 
REQUERIMENTO Nº 77/2014. Exmo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. Presidente 
da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador, que este subscreve, requer que após a 
tramitação regimental, seja encaminhada matéria a seguir discriminada: solicite ao 
Executivo Municipal que sejam trocadas as lâmpadas da Passarela Antonio Matheus. 
Justificativa: As lâmpadas da referida passarela estão queimadas, tornando o local 
escuro, o que dificulta o trânsito da população pela mesma a noite. Sala das Sessões, 19 
de setembro de 2014. Dionísio Da Dalt Netto. Assina junto vereador Eder Lima 
Moreira. 06 – Ofício n°. PM/379/2014. Atendendo solicitação do nobre Presidente 
desta Casa Legislativa, referente ao ofício n°. CM/138/2014, vimos informar que nunca 
fomos formalizados oficialmente sobre a reunião solicitada pelos estudantes, mas que 
disponibilizamos um agendamento para o dia 25 de setembro de 2014, às 08:00 horas, 
no gabinete municipal. No aguardo de uma resposta, subscrevemo-nos com elevado 
apreço e distinta consideração. Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Os Projetos de n°. 
018/2014, que trata da sessão do uso de galpões e n°. 019/2014, referente à 
regularização de placas de taxi no município chegaram nesta Casa hoje no fim tarde e 
serão colocados em pauta na próxima sessão. Convocarei os taxistas aqui no dia da 
reunião para ver o que eles têm a dizer a respeito deste projeto. ORDEM DO DIA – 01 
– Projeto de Lei n°. 015/2014. Autoriza o Executivo celebrar convênios e dá outras 
providências. Rio Novo, 25 de agosto de 2014. Em 1° discussão. Palavra com o 
vereador Allan Borges. Seria prudente acompanhar de acordo com a correção indicada 
pelo procurador desta Casa, assim o projeto estaria mais correto, indico que retorne ao 
Executivo para fazer as devidas correções. 02 – REQUERIMENTO N°. 75/2014. Em 
1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – 
REQUERIMENTO N°. 76/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 04 – REQUERIMENTO N°. 77/2014. Em 1° e única 
discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. É importante também entender porque 
estas lâmpadas estão sendo sempre apagadas, ver o que pode ser feito, se é algum 
problema técnico ou outro motivo. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade 
dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Eder Lima. Quem sabe já 
agendamos uma reunião com os taxistas mesmo antes da nossa reunião ordinária. 
Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Entrarei em contato com os taxistas para 
marcar uma data. Palavra com o vereador Alan Borges. Parabenizo V. Exa. pela 
identificação dos bens materiais do Legislativo, por identificar os bens móveis da 
Câmara. Já pedi que o Executivo fizesse o mesmo há bastante tempo. Outra coisa é que 
hoje passando pela Vila França, vi que está uma confusão o trânsito naquela região, 
temos que procurar resolver urgentemente a situação, peço que reitere o requerimento 
que fizemos ao Executivo, para que ao menos um estudo sobre o assunto seja 
apresentado  a nós. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. Aproveitando sobre o 
assunto do trânsito eu peço que reitere os requerimentos na Rua ali perto do Bar do Fá 
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para que seja mão única e aqui na Rua São José que seja feito estacionamento em 
apenas um dos lados. Palavra com o vereador José Adriano. Quero parabenizar a Mesa 
pela realização da reunião da câmara mirim, falar também a respeito da segurança 
pública do nosso município. Hoje por volta de 18h na porteira do meu sítio eu fui 
abordado pela polícia e achei muito válido, realmente eles devem abordar qualquer um, 
temos que parabenizar a polícia por sua atuação, quando é para criticar nós criticamos, 
mas quando é para elogiar, temos que fazer também. Palavra com o vereador Eder 
Lima. Também parabenizo pelo parlamento jovem, os meninos já me informaram que 
querem fazer mais de uma vez, gostaram, estão engajados. Dentro deste intuito de 
desengavetar os projetos, existe outro projeto de minha autoria, que trata das 
Associações Comunitárias dos bairros, quem sabe a Mesa com os vereadores ajudando a 
deixar concreto este projeto, possamos fazer com que a responsabilidade também entre 
nos bairros, é ai a importância de criar as associações de bairro, colocar em prática. 
Palavra com o vereador Allan Borges. Quero parabenizar mais uma vez V. Exa. pela 
iniciativa da Câmara Mirim, que se estenda como convite também as outras escolas. 
Hoje uma cidadã me interpelou perguntando sobre o que a Câmara está fazendo. Eu 
digo que a população tem que participar das reuniões para saber os assuntos que 
discutimos aqui, precisa incentivar. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. 
Realmente quem sabe na ideia de ampliar possamos também trabalhar com a Escola 
Olympio Araújo, assim mostraremos que a Casa está aberta e que aqui há bons 
representantes. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Eu não poderia deixar de falar, 
porque tive a oportunidade de participar da comemoração do nosso aniversário do 
município, o tipo de mensagem relacionada à união, gostaria que pudéssemos mandar 
uma moção as escolas pela apresentação que todas trouxeram, foi emocionante. Não 
havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando 
que se lavrasse a presente Ata. 
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