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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1225/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 24 de abril de 2015.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2015, às 19h00 min, em sua sede
própria, reuniu-se em sessão Ordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a
presidência do vereador Vinícius Carvalho de Araujo e com a presença dos seguintes
vereadores: Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Eder Lima Moreira, José
Adriano Tostes Xavier, Allan Martins Dutra Borges, Dulcimar Prata Marques, Carlos
Alberto do Carmo Mattos e Guilherme de Souza Nogueira ATA – Dispensada a leitura
das Atas n°. 1223/2015 e n°. 12254, foram às mesmas aprovadas, com abstenção do
Vereador Guilherme de Souza Nogueira na Ata n°. 1223/2015, por estar ausente a
reunião. EXPEDIENTE – 01 – Assessoria Jurídica. PARECER prévio sobre o Projeto
de Lei 006/2015 de 24/04/2015 de autoria da Prefeita Municipal que “concede novos
prazos para cumprimento da Lei 1023/2008 de 26/12/2008 e dá outras providências”.
Solicitação da Presidência da Câmara. PARECER: O projeto reveste-se de legalidade
quanto à autoria. Pretende prorrogação dos prazos concedidos pela Lei Municipal 1023
de 26/12/2008, para início e conclusão das obras na utilização dos terrenos transferidos
pelo Município aos empresários pretendentes à instalação de indústrias, estabelecendo
prazos para construção e início de suas atividades, sob pena de retrocessão nos termos
das respectivas escrituras. No interesse das partes, considerando conveniência para a
comunidade em se tratando de instalação de indústrias, o Projeto pretende prorrogar o
prazo concedido pela Lei 1023/2008 conforme consta no artigo 1º, § 1º. Deverá o
Projeto receber parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que
certamente observará os aspectos da legalidade conforme acima e inclusive salvo,
melhor juízo, corrigir ou sugerir que se corrija, palavras digitados incorretamente como
se verifica no artigo 1º e no § 3º do artigo 2º. Rio Novo, 24 de abril de 2015. Brenildo
Ayres do Carmo. 28977/ OABMG. Assessor Jurídico. 02 – Projeto de Lei n°.
06/2015. Dá novos prazos para cumprimento da Lei n°. 1.023/2008 de 26/12/2008 e dá
outras providências. Rio Novo, 22 de abril de 2015. Maria Virginia do Nascimento
Ferraz. Prefeita Municipal. 03 – REQUERIMENTO Nº. 26/2015. Autores: Eder Lima
Moreira. Ao EXMO. SR. Vinícius Carvalho de Araújo. Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. O vereador que este subscreve requer que, após apreciação do
plenário, seja encaminhado ofício solicitando do Executivo Municipal informações
sobre a aplicação da Lei, aprovada no final de outubro de 2012 por esta Casa, que
“Dispõe sobre a Política Municipal de Conscientização e Informações Públicas de
combate ao consumo de bebidas alcoólicas por menores e prevenção e combate ao uso
de drogas”. JUSTIFICATIVA: Trata-se de um importante instrumento, de minha
autoria, que prevê, de forma preventiva e educacional, a divulgação de penalidades
vigentes em relação ao consumo de bebida alcoólica em geral, consumo de bebida
alcoólica por menores e de combate, prevenção, riscos à vida e penalidades previstas
relativas ao uso de drogas. A lei prevê ainda que esta divulgação, a ser preparada pelos
organizadores, deveria ser veiculada à propaganda de eventos de organização pública ou
privada que envolvam grande público (bailes, festas etc.). Nada mais havendo para o
momento, conto com a aprovação de todos, e para soluções posteriores por parte do
Executivo. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 22 de abril de 2015. Eder Lima Moreira.
Vereador. 04 – REQUERIMENTO Nº. 27/2015. Autores: Eder Lima Moreira. Ao
EXMO. SR. Vinícius Carvalho de Araújo. Presidente da Câmara Municipal de Rio
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Novo. O vereador que este subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja
encaminhado ofício solicitando do Executivo Municipal a viabilização do Serviço de
Inspeção Municipal – SIM, realizando discussões e apresentando uma Proposta de Lei
Sanitária para o Município de Rio Novo, tendo em vista que a rubrica já se encontra no
Orçamento Municipal. JUSTIFICATIVA: A ideia é discutir os parâmetros legais, saber
a realidade e as necessidades de nossos produtores, definir prioridades, bem como
recolher ideias com a participação popular de nossos produtores rurais, bem como
urbanos que produzem a partir de animais e vegetais. O projeto de lei apresentado a
posteriori incluirá Rio Novo no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
- SUASA, juntamente com a criação do Serviço do Serviço de Inspeção Municipal SIM, propiciando segurança para a industrialização, beneficiamento e a comercialização
de bebidas e alimentos de consumo humano de origem animal e vegetal, não somente
no interior do município, mas fora de nossas fronteiras garantindo competitividade e
maior fluxo de venda. Além disso, esse pedido torna-se necessário devido ao fato de
que muitos produtores já têm sofrido sanções e sendo impedidos de comercializar
produtos fora de Rio Novo. Nada mais havendo para o momento, conto com a
aprovação de todos, e para soluções posteriores por parte do Executivo. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 22 de abril de 2015. Eder Lima Moreira. Vereador. Assina
junto vereadora Dulcimar Prata Marques. 05 – Ofício n°. 08/2015. Ref.: Ofício
CM/2015/30. Rio Novo, 23 de abril de 2015. Ao Senhor Vinicius Carvalho de Araujo.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao ofício supracitado venho
por meio deste comunicar aos nobres Edis que, devido a meu parco tempo fora do
horário de expediente e compromissos pessoais dantes firmados, não será possível meu
comparecimento nas reuniões desta Casa de Leis. Contudo, coloco-me desde já à
disposição para prestar quaisquer esclarecimentos acerca dos serviços realizados por
este Departamento. Destarte, estando ciente de quais esclarecimentos especificamente
ou quais dúvidas Vossa Senhoria tem a levantar, responderei ao que me compete
oficialmente. Sem mais para o momento, despeço-me cumprimentando-os com votos de
distinta consideração. Karina Dias Tanagino. Coordenadora da Vigilância Sanitária.
ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 06/2015. Dá novos prazos para
cumprimento da Lei n°. 1.023/2008 de 26/12/2008 e dá outras providências. Palavra
com o presidente Vinicius Araujo. Mais um projeto redigido de forma errada, segundo
nosso assessor jurídico, que sugeriu que a Comissão de Legislação faça as correções.
Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Peço prazo nesse projeto antes de chegar
às Comissões, pois apresentarei um requerimento sugerindo que esta Casa notifique os
proprietários dos terrenos para discutirmos com eles. Sabemos que ainda não há
infraestrutura para funcionamento dos galpões. Chamemos os empresários para nos
colocar a par do que lhes foi oferecido e ajudarmos no que puder. Se não tem água, luz e
esgoto, como colocar em funcionamento? Primeiro deve-se colocar e oferecer estrutura
depois cobrar a lei. Devemos discutir bastante para não cometer injustiças. Os terrenos
não foram doados, foram pagos. Palavra com o vereador Sebastião Esperança.
Concordo plenamente com o Guilherme, é minha posição como presidente da Comissão
de Legislação. Jamais poderíamos votar sem conversar com os empresários. Sabemos
que a contra partida do município não foi realizada. Palavra com o vereador Allan
Borges. Faço coro às palavras dos dois vereadores. Conversei com alguns empresários
sem saber do projeto. É recorrente, como cobrar funcionamento sem infraestrutura.
Concordo plenamente com a convocação dos empresários para discutir melhor o
assunto. Esses terrenos foram adquiridos a preços baixo, quem sabe façam uma parceria
público-privada para colocação da infraestrutura? Palavra com o Presidente Vinicius
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Araujo. Concordo com os vereadores, inclusive um proprietário de galpão nos procurou
ano passado e foi levantada essa questão da energia. Já se passaram três meses e a
energia não foi colocada. O melhor passo é nos reunirmos todos e encontrar uma
solução. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Na época o empresário Luiz veio
desesperado nos procurar, pois estava tendo prejuízo e a prefeitura alegava que não
tinha dinheiro para comprar o transformador. Falou-se até que ele deveria comprar, mas
ele não poderia colocar, pois não seria só para uso dele e sim para outros empresários e
não poderia cobrar por isso. A câmara devolveu dez mil que daria para resolver o
problema e ainda sobraria e até hoje não sabemos por que esse transformador não
chegou. Prazo concedido ao vereador Guilherme de Souza Nogueira. 02 –
Requerimento n°. 26. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima.
Esse é um reiteramento do pedido aprovado em projeto em 2012 e não vi ser colocado
em prática. É muito simples e não gera custo ao munícipio, pois é aliado aos
organizadores de eventos que veiculariam em seus cartazes mensagens de prevenção de
combate a drogas e bebidas alcoólicas a menores de forma mais enfática. Em 1° e única
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Requerimento n°. 27. Em 1° e
única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. É outro pedido recorrente, mas não
custa nada, tendo em vista a visita da Emater alertando sobre a importância desse
serviço SIM para o produtor rural. Eles têm dificuldades em sair do munícipio e
participar de outras feiras. Dentre outras coisas. Palavra com o presidente Vinicius
Araujo. O SIM (Serviço de Inspeção Municipal) é uma reivindicação antiga dos
produtores. É questão das parcerias. Com o Sindicato Rural seria bem vinda agora.
Vamos reiterar e tentar algum resultado. É vital para os produtores. Palavra com a
vereadora Dulcimar Prata. Peço para assinar junto, pois não deixa de se tratar de questão
da saúde. Palavra com o vereador Allan Borges. Seria excelente a contratação de um
veterinário, principalmente pelo controle populacional de animais. Estamos tropeçando
em cães no munícipio. Existe a lei. Vamos colocar em prática. Várias pessoas de bom
coração vêm tratando dos cães, mas que não se procriem mais. É questão de saúde
pública. Cada vez mais vão despejar cachorros aqui. Quem sabe duas vezes por mês
proceder à castração desses cães. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Sempre
falamos sobre as parcerias. Há varias entidades atuantes no munícipio. Não geraria
custos para o executivo. É uma maneira do executivo não onerar sua folha de
pagamento. Na época do prefeito Marco Aurélio, fizemos uma parceria com o Sindicato
Rural e tínhamos um veterinário que era pago através do Sindicato, sem entrar nos
cinquenta e quatro por cento do Executivo. Em 1° e única votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o presidente Vinicius
Araujo. Sobre a Vigilância Sanitária, o funcionário Luciano disse que estaria presente
hoje aqui, mas não veio. Convidamos a Coordenadora Karina e ela não veio. Se os
vereadores quiserem uma convocação, faremos. A Ana Claudia, da assistência social,
deve agendar para semana que vem sua vinda aqui para falar sobre a compra do carro do
Projeto n°. 04/2015 e o engenheiro que tratará do Projeto n°. 04/2015 ainda não se
manifestou. Semana que vem faremos nossa reunião ordinária na quarta-feira, pois
sexta-feira será feriado. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Peço mais vez
que oficie o executivo cobrando as notas de empenho, já estamos chegando a maio e
desde janeiro não recebemos as contas. Gostaria que citasse A Lei Orgânica que lhes dá
até o décimo dia subsequente de cada mês para a entrega das notas de empenho. Sobre a
vigilância sanitária parece que não houve compreensão por parte da coordenadora. Seria
somente prestar contas de ações e objetivos. Relatório de trabalho. Convidaríamos
alguns comerciantes. Só para esclarecer a sociedade. Que eles venham aqui nos prestar
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esclarecimento para todos. Só mostrar a legislação usada. Muito me agrada a presença
semana que vem da Ana Claudia. Sobre o engenheiro, deveria pedir as planilhas de
custos da obra. Se vier a planilha juntamente com o engenheiro seria o ideal. Palavra
com o vereador José Adriano. Parabenizo a prefeita pelo parque que foi instalado em
Furtado de Campos, o povoado esta sendo lembrado pela prefeita, ela tem muitos
defeitos mas está levantando a auto estima daquele povo. Dionísio me disse que Dona
Vanilda doou o parque. Agradeço também sua generosidade. Pediria que nossa prefeita
faça uma cobertura onde está instalado o parque para proteção do mesmo. Farei o
requerimento na próxima reunião. Poderíamos aproveitar o espaço para retomarmos a
organização do bloco Boi Malhado. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata.
Parabenizo o Sebastião, pois através dos seus contatos vem sendo atendida a demanda
das cirurgias de catarata no munícipio, em parceria com a prefeitura, totalmente de
graça. Tive um ente da família privilegiado e estamos muito gratos. Parabéns pela
iniciativa. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Importante salientar que não há
custo para o munícipio, a prefeita entra com transporte e o resto todo é por conta do
Estado. Com certeza continuaremos com o trabalho e resolveremos o problema de
catarata em Rio Novo. Sobre o projeto n°. 04 a prefeita falou das dificuldades de trazer
o engenheiro da obra. Propus a ela que ao invés do engenheiro venha o vice-prefeito que
está por dentro de tudo. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Acho que essa
Casa tem que ser atendida em seu pedido originário. Houve algum erro de cálculo. Não
adianta o vice-prefeito vir aqui se não apresentar planilha de custo, processo licitatório e
tudo mais. A prefeitura tem uma engenheira que pode vir aqui falar do projeto. Ela é
paga pela prefeitura. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Pode aparecer alguma
dúvida técnica que talvez o vice-prefeito não possa esclarecer. Se o engenheiro da obra
não puder vir, que venha a engenheira da prefeitura. Quanto a Vigilância Sanitária, a
Karina pode estar meio receosa de sofrer alguma pressão, mas já ouvimos vários
comerciantes elogiando o serviço da vigilância. Queremos ver os dois lados da moeda.
É um trabalho que nunca foi feito, e alguns reclamam da abordagem dela quando chega
ao comércio. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Tem que se fiscalizar o
comércio, é muito importante traze-los aqui para conversar. Minha companheira
atendeu a todas as exigências em seu açougue e não lhe foi dado o alvará depois de
quarenta anos de tradição por causa do uniforme. Palavra com o presidente Vinicius
Araujo. Em todo lugar cabe o bom senso e o diálogo é o melhor caminho. Palavra com
o vereador Eder Lima. Parabenizo o presidente pela condução dos trabalhos. Como são
importantes as parcerias. Temos muitas instituições, talvez falte diálogo. O Lions
voltará a prestar o serviço de mamografia à população. O José Adriano tentando
resgatar o bloco que sempre foi ponto de referencia daquele povoado também é
maravilhoso. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Goianá tem como referência no
atendimento São João, mas está trazendo para cá. Na época da Santa Casa Goianá
entrava com uma contrapartida, o que não acontece agora. Está na hora de passarmos o
atendimento para 24 horas. Temos o aeroporto e queremos dar essa cobertura. Devemos
ir a Goianá conversar com a Maria Helena sobre a ajuda de Goianá para o anexo.
Atendemos as pessoas de Goianá com todo carinho, mas precisamos de ajuda. Palavra
com o vereador Allan Borges. Acho de grande valia o que a Dulcimar está falando, mas
devemos ver a legalidade. Por isso devemos reabrir a Santa Casa. Os caminhos não
estão difíceis. Já se tornou público que o provedor eleito não quer tomar posse, mas
Maria Helena está empolgada com nossa jornada de tentar reabrir o hospital. Quem gere
o anexo por enquanto é a prefeitura. Considero o caminho mais simples para atender as
duas cidades a reabertura do hospital. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Existe
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uma PPI que deveria ser trazida para Rio Novo, existia um acordo entre as partes com
São João e estamos executando aqui o que deveria estar sendo feito em São João.
Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Avalizo as palavras do Allan, estamos
juntos no empenho da Santa Casa. Com o grande conhecimento do Allan no Estado a
situação está bem melhor. Concordo também com a preocupação da Dulcimar, pois
estamos sem saúde 24 horas. Estou à disposição para ir visitar a prefeita em Goianá.
Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Concordo com a ida em Goianá, mas que o
executivo vá conosco e com um levantamento mais preciso dos atendimentos em
números. Palavra com o vereador Allan Borges. Não posso deixar de citar nosso amigo
Emanuel Ayres também está junto conosco nessa luta pela Santa Casa. Não havendo
mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se
lavrasse a presente Ata.

5

