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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1193/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 26 de setembro de 2014.

Aos 26 (vinte e seis) 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. Deixou de responder por ausência o vereador Allan Martins Dutra 
Borges. ATA – Dispensada a leitura da Ata n°. 1192/2014, foi à mesma aprovada por 
unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. PARECER. REF.: PROJETO DE LEI N°. 
015/2014 que “Autoriza o Executivo celebrar convênios e dá outras providências”. A 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifesta-se pela constitucionalidade 
do projeto em epígrafe, cuja iniciativa é de competência do Executivo ratificando o 
evidenciado pela Assessoria Jurídica desta casa quando afirma que “o objeto do projeto 
é dos mais nobres e observa-se a legalidade quanto à autoria”. Não obstante o seu teor, 
esta comissão, também baseada no parecer do douto procurador desta casa, sugere as 
seguintes correções: Inclusão do preâmbulo antes do Art. 1º com a seguinte redação: “A 
Câmara Municipal aprova e eu, Prefeita Municipal, sanciona a seguinte lei:”; 
Modificação do texto do Art. 2º que passa a vigorar com o seguinte teor: “O Poder 
Executivo fica autorizada a proceder a abertura de créditos adicionais, especiais se 
necessários, com a devida indicação dos recursos, caso não haja dotação orçamentária 
suficiente para cumprir o disposta nesta lei”; Criação do Art. 3º contendo a seguinte 
redação: “Esta lei entra em vigor a partir da data de sua aplicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário”; e Na data, onde lê-se “25 de agosto de 2013” passa-se a ler 
“25 de agosto de 2014”; Nestes termos e considerando o parecer já manifestado pela 
Assessoria Jurídica, a Comissão opina pelo prosseguimento do processo legislativo na 
forma regimental, à apreciação do Plenário. Sala das Sessões, 25 de setembro de 2014. 
Allan Martins Dutra Borges. Presidente. Sebastião José Esperança. Vice-Presidente. 
Eder Lima Moreira. Membro. – 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 – Projeto de Lei 
n°. 018/2014. “Autoriza Concessão de uso de terreno e galpão de propriedade do 
município para fins que menciona”. Rio Novo, 19 de setembro de 2014. Maria Virginia 
do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 04 – Projeto de Lei n°. 019/2014. “Dispõe 
sobre a regulamentação do serviço de taxi no Município de Rio Novo – MG”. Rio 
Novo, 19 de setembro de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. 05 – REQUERIMENTO N°. 78/2014. Exma. Sra. Maria Virgínia do 
Nascimento Ferraz. DD. Prefeita Municipal. Rio Novo – MG. Os Vereadores que 
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subscrevem nos termos regimentais, solicitam ao Executivo Municipal que seja 
apresentado a esta Casa a cópia da Planilha de Controle do veículo modelo UP, Placa 
PUF 2035, contendo dia da viagem, quilometragem rodada, destino e nome do 
motorista. JUSTIFICATIVA: Essa Casa vem recebendo diversas denúncias quanto à 
utilização indevida do referido veículo, que foi comprado de acordo com aprovação de 
Projeto de Lei por esta Casa, com a finalidade de atender os programas Saúde da 
Família e a pacientes do Município. Na certeza de o setor possuir essas planilhas, 
fundamentais para o controle de frotas, pedimos o envio das mesmas. Câmara municipal 
de Rio Novo 24 de setembro de 2014. Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius Carvalho 
de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata 
Marques. 06 – REQUERIMENTO N°. 79/2014. Exma. Sra. Maria Virgínia do 
Nascimento Ferraz.  DD. Prefeita Municipal. Rio Novo – MG. Os Vereadores que 
subscrevem nos termos regimentais, solicitam ao Executivo Municipal que seja 
informado a esta Casa a relação de Ruas que serão calçadas no Bairro Água Branca. 
JUSTIFICATIVA: Nos últimos dias os vereadores que assinam, vem sendo procurados 
por moradores do Bairro pedindo informações sobre quais Ruas receberão esse 
benefício. Câmara municipal de Rio Novo 24 de setembro de 2014. Guilherme de Souza 
Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião 
José Esperança. Dulcimar Prata Marques. 07 – Ofícios PM/214/390/388/389. Do 
Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. 
Em anexo resposta aos requerimentos de n°. 73/2014, 74/2014 e 77/2014. Rio Novo, 25 
de setembro de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 
ORDEM DO DIA – 0 1 – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E 
REDAÇÃO FINAL. PARECER. REF.: PROJETO DE LEI N°. 015/2014 que 
“Autoriza o Executivo celebrar convênios e dá outras providências”. Em 1° e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 
015/2014. Autoriza o Executivo celebrar convênios e dá outras providências. 
Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra 
com o vereador Vinícius Araújo. Em minha opinião o Executivo poderia ter colocado 
uma maior abrangência neste projeto, aqui atende a saúde e a assistência social, 
manifesto também nossa insatisfação com alguns erros de português. O projeto cita dois 
municípios além de Rio Novo e data é do ano passado. Palavra com o vereador Eder 
Lima. A Comissão olha a redação do projeto, mas o alerta que o vereador Vinícius fez 
poderia constar no ofício ao Executivo que levará o projeto para sanção com estas 
observações no texto. Em 1° votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – 
Projeto de Lei n°. 018/2014. “Autoriza Concessão de uso de terreno e galpão de 
propriedade do município para fins que menciona”. Palavra com o vereador Vinícius 
Araújo. Fui procurado por um senhor que alegou que o galpão lhe foi cedido por dez 
anos pelo Executivo, e que o mesmo está sendo usado como depósito, só poderia tomar 
dele se o galpão não estiver em uso, por isso eu peço parecer jurídico no projeto. Prazo 
solicitado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 04 – Projeto de Lei 
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n°. 019/2014. “Dispõe sobre a regulamentação do serviço de taxi no Município de Rio 
Novo – MG”. Palavra com o vereador Eder Lima. Reunimo-nos ontem com os taxistas 
de Rio Novo e o assessor jurídico deles, e eles pediram algumas alterações no projeto. 
Solicito prazo pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Palavra com o 
vereador José Adriano. Este projeto tem algum envolvimento com o aeroporto? Não sei 
se vocês sabem, mas é um absurdo hoje o que está acontecendo no aeroporto, inclusive 
na época o prefeito Antônio de Moura Varotto legalizou tudo. Houve licitação para 
cessão de dez placas exclusivas no aeroporto. Minha irmã adquiriu oito dessas placas. 
Se as placas eram exclusivas para o aeroporto, acho uma tremenda covardia o que a 
prefeita fez, deixar outros taxistas pararem lá, o certo é certo, tem que fazer cumprir a 
Lei . 05 – REQUERIMENTO N°. 78/2014. Em 1° e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 – REQUERIMENTO N°. 79/2014. Em 
1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Poderia incluir aí pedido de 
uma cópia do projeto que será executado. PALAVRA LIVRE – Palavra com a 
vereadora Dulcimar Prata. Gostaria apenas de justificar minha ausência nas reuniões 
com a Terceira Idade e com os taxistas, mas o horário foi realmente muito difícil. 
Palavra com o Presidente Guilherme Nogueira. O encontro com a Terceira Idade foi 
extremamente proveitoso, eles cobraram muito a preservação dos patrimônios públicos 
e ainda sobre a nova sede para eles. Fechamos com chave de ouro este mês de setembro, 
eles pediram para que encaminhemos um ofício ao Executivo solicitando um terapeuta 
ocupacional para atendê-los. Eles já tiveram um, mas foi retirado. Palavra com o 
vereador Eder Lima. A Dr. Mariinha Calian deu a ideia de que o prédio onde funcionou 
a cadeia, caso seja impossível sua reabertura como cadeia, que se conseguisse recurso 
para transformar o local no Museu Chico Boticário. Acho uma ótima ideia. Não 
havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando 
que se lavrasse a presente Ata. 
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