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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1227/2015

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 08 de maio de 2015.

Aos 08 (oito) dias do mês de maio 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, Carlos Alberto do Carmo Mattos e Guilherme de Souza 
Nogueira. Esteve ausente a vereadora Dulcimar Prata Marques. ATA – Dispensada a 
leitura da Ata n°. 1226/2015 foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. 
EXPEDIENTE – 01 – Assessoria Jurídica. Parecer sobre o Projeto Lei n°.007/2015 
remetido pelo Executivo Municipal, pretendendo autorização para abertura de Créditos 
Suplementares ao orçamento de 2015. Solicitação da Presidência da Câmara em 08 de 
maio de 2015. PARECER: A Lei Orçamentária para o exercício de 2015 (Lei 1156 de 
22/12/2015), autorizou abertura de Créditos Suplementares prescrevendo o limite de 5% 
do total do orçamento. O Executivo pretende autorização para abrir novos créditos 
suplementares até o limite de 15% do orçamento, o que demonstra ter sido insuficiente 
o limite antes fixado de 5%, utilizado de janeiro a abril do exercício corrente. A abertura 
de créditos suplementares ao orçamento é autorizada por lei e aberta por decreto, 
identificando a dotação orçamentária a que se destina, bem como, demonstrando o 
recurso correspondente. As dotações, para abertura do crédito ou respectiva anulação, 
serão identificadas e classificadas até onde for possível, conforme determina o artigo 46 
da Lei 4320/64. Portanto, a abertura de créditos suplementares é um ato legal com a 
expedição de decreto e autorizada previamente pelo Legislativo. Neste caso, a lei e o 
decreto devem ser publicados na forma da lei. O projeto deverá receber parecer das 
Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e 
Orçamento, para discussão e votação em Plenário. As Comissões poderão solicitar, se 
assim o desejarem, cópias dos decretos emitidos sobre abertura de créditos 
suplementares durante o primeiro quadriênio (de janeiro a abril) do corrente ano. É o 
nosso parecer prévio à consideração das Comissões Permanentes. Câmara Municipal de 
Rio Novo, 08 de maio de 2015. Brenildo Ayres do Carmo. 28977/ OABMG. Assessor 
Jurídico. 02 – Projeto de Lei n°. 007/2015. Autoriza abertura de créditos adicionais 
suplementares ao orçamento de 2015. Rio Novo, 24 de abril de 2015. Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 03 – Assessoria Jurídica. PARECER sobre o 
Projeto de Lei 008/2015 que dispõe sobre o Plano Decenal Municipal de Educação. A 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Novo, por seu Presidente, solicita Parecer 
prévio sobre o Projeto de Lei em epígrafe encaminhado pelo Executivo Municipal 
conforme Ofício PM/2015/119 de 27 de abril de 2015. O Projeto de Lei remetido 
pretende do Legislativo, a aprovação do mencionado Plano Decenal Municipal de 
Educação, cuja implantação e avaliação periódica ficarão a cargo de uma Comissão 
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específica a ser oficialmente constituída. Na Justificativa que acompanha o Projeto 
008/2015 o Executivo informou os servidores municipais da Secretaria de Educação 
nomeados para compor a Comissão acima mencionada, incluindo representantes do 
Legislativo, do Conselho Municipal de Educação e das Redes Municipal e Estadual de 
Ensino. Embora não conste da cópia anexada e encaminhada a esta Assessoria não 
consta assinatura, após a data de 15 de maio (ao final), sugerimos que se providencie no 
original remetido à Câmara, a assinatura indicada. A criação do Plano Decenal 
Municipal de Educação é uma providência de ordem legal e de interesse do Município, 
considerando ainda a constitucionalidade do projeto. Opinamos, portanto, pela 
tramitação regimental do projeto em Plenário, ouvindo-se as Comissões Permanentes e 
específicas sobre o assunto para votação em Plenário. Conforme consta da Justificativa, 
a Secretaria Municipal de Educação coloca-se à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. Rio Novo, 07 de maio de 2015. Brenildo Ayres do Carmo. 28977/ 
OABMG. Assessor Jurídico. 04 – Projeto de Lei n°. 008/2015. Aprova o Plano 

Decenal Municipal de Educação e dá outras providências. Rio Novo, 27 de abril de 
2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 0 5 – 
REQUERIMENTO N°. 31/2015. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que 
após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir 
discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal Maria Virginia do Nascimento 
Ferraz: - Que providencie suportes altos (tambores) para depósito de lixo nas estradas 
do Caranguejo, Ipiranga, Campestre e Mato Negro. Justificativa: O lixo produzido pelos 
moradores das referidas estradas é colocado perto do asfalto da MG 353, não há 
recipientes adequados para armazenar o mesmo até que seja feita a coleta. Animais que 
transitam pelo local têm revirado o lixo, o que ocasiona diversos transtornos, sendo 
também a estrada porta de entrada em nosso munícipio e também rota de caminhada de 
moradores da cidade. Sala das Sessões, 05 de maio de 2015. Dulcimar Prata Marques. 
Vinicius Carvalho de Araujo. Guilherme de Souza Nogueira. Carlos Alberto do Carmo 
Mattos. Sebastião José Esperança. 06 – REQUERIMENTO N°. 32/2015. Exmo. Sr. 
Vinicius Carvalho de Araujo. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo – MG. 
O Vereador que subscreve no termo regimentais, solicita ao Presidente do Legislativo 
que seja enviada solicitação ao Executivo Municipal nos seguinte termo: - Que seja 
disponibilizado, através da Secretaria Municipal de Educação, o transporte dos 
estudantes rionovenses do IFET Rio Pomba, as sextas-feiras e domingos. 
JUSTIFICATIVA: Esta solicitação se deve ao fato de ter sido procurado por pais de 
alunos que estudam na cidade de Rio Pomba, e reclamam das dificuldades encontradas 
por seus filhos. O transporte é necessário somente nas sextas-feiras e domingos, o que 
não trará custos elevados para o atendimento deste requerimento. Contamos com a 
sensibilidade para o atendimento a esse requerimento, para que nossos alunos tenham, 
como já tiveram em administrações anteriores, esse apoio em seus estudos. Rio Novo, 
05 de maio de 2015. Guilherme de Souza Nogueira. Vereador Proponente. 07 – 
INDICAÇÃO N°. 33/2015. Exmo. Sr. Vinicius Carvalho de Araujo. DD. Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O Vereador que subscreve no termo 
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regimentais, solicita ao Presidente do Legislativo que seja enviada solicitação ao 
Executivo Municipal no seguinte termo: - Que seja feito projeto para o calçamento do 
Bairro Recanto da Lagoinha. JUSTIFICATIVA: Esta solicitação vem para atender 
pedidos dos moradores do referido Bairro que reclamam dos transtornos causados pela 
falta de calçamento. Solicito ainda que enquanto não for executado tal projeto, que se 
jogue escórias nas entradas e pontos críticos, para amenizar temporariamente o 
problema. Rio Novo, 06 de maio de 2015. Guilherme de Souza Nogueira. Vereador 
Proponente. Assina junto vereador Sebastião Esperança. 08 – INDICAÇÃO Nº. 
34/2015. Autor: Eder Lima Moreira. Ao Exmo. Sr. Vinicius Carvalho Araújo. 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA 
DE SAÚDE DO HOMEM. O vereador que abaixo subscreve requer que, após 
apreciação do plenário, seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal contendo a 
INDICAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE SAÚDE DO HOMEM, 
DISPONIBILIZANDO, PELO MENOS UMA VEZ POR MÊS, O ATENDIMENTO 
NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE UM MÉDICO UROLOGISTA. 
JUSTIFICATIVA. Já apresentou requerimento de Indicação neste sentido no ano de 
2011, porém sem resposta prática à época. Por isso, tomo a liberdade de apresenta-lo 
novamente! Para justificar a seriedade deste tema, replico trecho retirado de uma 
pesquisa feita na rede mundial de computadores, com a definição e áreas de atuação, 
bem como da importância de um acompanhamento feito por especialista desta área. 
Urologia é uma especialidade cirúrgica da medicina que trata do trato urinário de 
homens e mulheres e do sistema reprodutor dos homens. Os médicos que possuem 
especialização nesta área são treinados para diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes 
com distúrbios urológicos. Os órgãos estudados pelos urologistas incluem os rins, 
ureteres, bexiga urinária, uretra e os órgãos do sistema reprodutor masculino. Nos 
homens, o sistema urinário está integrado com o sistema reprodutor. A urologia 
combina o acompanhamento de condições não-cirúrgicas como, por exemplo, infecções 
do trato urinário, e de condições cirúrgicas, como a correção de anomalias congênitas e 
o tratamento cirúrgico de cânceres. Todos sabemos que as mulheres tem mais 
preocupação com a saúde, e necessariamente procuram ginecologistas para seu 
acompanhamento desde a adolescência até a velhice. Já que, tradicionalmente, o homem 
não possui um “médico para homens”, se assim o podemos dizer, cabe ao poder público 
garantir a proximidade de profissionais que cuidam de doenças mais propícias de 
atingirem os homens, tal como os problemas que envolvem a próstata e demais 
enfermidades relacionadas ao sexo masculino. Por tudo isso, conto com a aprovação dos 
nobres edis, bem como com a prática do mesmo pelo Executivo municipal. Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 06 de maio de 2015. Eder Lima Moreira. Vereador 
Proponente. Assina junto vereador Sebastião Esperança. 09 –REQUERIMENTO Nº. 
35/2015. 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 o andamento e prazo para entrega das obras anunciadas: 
Quadra Coberta da Praça de Esportes, Creche Municipal, Reforma do Arquivo Público 
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(atrás do prédio da Educação), Calçamento e Esgoto do Bairro Água Branca e Reforma 
do Paço Municipal. E, caso haja problemas burocráticos com alguma delas, descrever 
quais são. JUSTIFICATIVA. Requerimento é apresentado a título de que esta Casa 
possa contribuir tanto na liberação dos recursos junto a Deputados, quanto na resolução 
dos problemas existentes, caso existam. 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”, 06 de maio de 2015. Eder Lima Moreira. Vereador 
Proponente. Assina junto vereador Sebastião Esperança. 10 – Ofício PM/2015/0131. 
Em atenção ao ofício n°. CM/2015/046, vimos através do presente encaminhar os 
Projetos de Leis n°. 004/2015 e 005/2015, com as devidas correções solicitadas por essa 
Casa. Na oportunidade, subscrevemo-nos com elevado apreço e distinta consideração. 
Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. ORDEM 
DO DIA – 01 Projeto de Lei n°. 007/2015. Autoriza abertura de créditos adicionais 
suplementares ao orçamento de 2015. Rio Novo, 24 de abril de 2015. Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. 
Antes de qualquer coisa eu gostaria de solicitar prazo pela comissão de Finanças e 
Orçamento, na próxima sexta-feira o projeto já estará disponível. Palavra com o 
vereador Sebastião Esperança. Devemos também solicitar que seja enviado a esta Casa 
as cópias dos decretos emitidos durante o primeiro quadriênio deste ano. 02 – Projeto 
de Lei n°. 008/2015. Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação e dá outras 
providências. Rio Novo, 27 de abril de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. Palavra com o vereador Eder Lima. Quero também solicitar prazo 
neste projeto, visto que ele requer um pouco mais de estudo, sugiro que a Câmara 
disponibilize a versão digital do projeto no site da Câmara para que o público tome 
conhecimento, o que ajudaria na elaboração de um projeto da melhor forma possível. 
Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Como representante da Câmara Municipal eu 
participei da elaboração do projeto, praticamente todas as metas foram atingidas, agora 
compete a todos os municípios até dia 24 de junho aprovarem este plano, é muito bom 
que todos analisem o plano. 03 – Requerimento n°. 31/2015. Em 1° e única discussão. 
Palavra com o vereador Alan Borges. Solicito que se possível acrescente a Cachoeira do 
Calixto neste requerimento. Na verdade precisamos de lixeiras na cidade inteira, que aos 
poucos sejam instaladas em toda cidade. Palavra com o vereador José Adriano. Também 
quero que sejam colocados latões de lixo no entroncamento próximo ao Silvinho Calian, 
indo para Furtado de Campos. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Podemos 
acrescentar que os latões sejam colocados em todas as estradas vicinais e peço aos 
vereadores que façam por escrito a solicitação sobre lixeiras na zona urbana. Em 1° e 
única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – Requerimento n°. 
32/2015. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Fui até 
surpreendido por uma mãe que me perguntou a respeito deste transporte, é algo tão 
simples, somente buscar os alunos em Rio Pomba na sexta-feira e leva-los no domingo, 
é uma questão de sensibilidade, pois o local onde eles estão estudando, é bem difícil o 
acesso. Esse serviço já foi prestado em administrações anteriores. Em 1° e única 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 05 – Requerimento n°. 33/2015. 
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Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 – 
Requerimento n°. 34/2015. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder 
Lima. Na verdade eu já apresentei este requerimento na última legislatura, tendo em 
vista as últimas novidades na área de saúde com as pessoas dispostas a reabrir a Santa 
Casa, eu gostaria de fazer este pedido, seria importantíssimo que fizesse uma divulgação 
boa, talvez palestras nos bairros mostrando para os homens o quanto é importante fazer 
estes exames de próstata, eu coloquei de mês em mês, ou que seja, conforme a 
demanda, de três  em três ou seis em seis meses. Em 1° e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 07 – Requerimento n°. 35/2015. Em 1° e única discussão. 
Palavra com o vereador Eder Lima. Este é um requerimento ligado à comissão da qual 
eu faço parte e sem dúvida será um instrumento para respondermos as pessoas que nos 
cobram a respeito dos fatos. Palavra com o vereador Allan Borges. Precisamos sair 
desta letargia em que se encontra o município, já passaram dois anos e meio desta 
administração e até agora não me lembro de uma obra inaugurada, mesmo na crise em 
que estamos, vejo em outros municípios e mesmo com a reclamação geral alguma coisa 
está sendo feita, está na hora de alguma coisa a administração fazer, ao menos terminar 
o que começou, não sei se a prefeita tentará reeleição, mas alguma coisa é preciso 
mostrar a que veio, muita coisa está pela metade. Precisamos de uma resposta para saber 
de que forma podemos auxiliar. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. É uma 
controvérsia desta equipe que entrou, até hoje não vimos nenhuma planilha, foram 
gastos quarente e cinco mil reais com empresas de engenharia no ano de 2013, quando 
fizemos um requerimento solicitando tudo que a “VOLPE” fez pelo município, nada 
chegou até nós. Na época fui parado por um cabo eleitoral ferrenho do executivo que 
falava que a Câmara é que tinha que pagar. Neste ano de 2014 recebe uma engenheira, 
dois mil e quinhentos reais por mês do município, quando solicitamos planilhas de custo 
não chega para analisarmos. Quando pedimos planilha ou cópia de licitação o Executivo 
se cala. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Hoje a prefeita me ligou pedindo 
para ir ao Gabinete para conversarmos sobre os projetos n°. 04 e 05 que foram 
devolvidos ao Executivo por conta de erros nos textos, na ocasião eu cobrei dela a 
respeito de obras, a população fica ansiosa, cobrei os empenhos de março e abril e 
também a respeito da vinda do engenheiro que responda sobre os projetos onde pedem 
suplementação e também cobrei a presença dos funcionários da Vigilância Sanitária, 
sendo que um deles já respondeu a Câmara que não virá aqui. Para que não fique nada 
agressivo, que se converse com os funcionários para que venham aqui, o engenheiro 
está agendado informalmente para a próxima sexta-feira, mas aguardaremos o ofício de 
confirmação. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Eu 
gostaria de fazer uma solicitação. A rionovense Andréia Juliani, fez uma apresentação a 
respeito do nosso Aeroporto, eu entrei em contato com a Andréia, convidando-a para vir 
aqui na Câmara fazer esta apresentação aqui, ela me disse que precisaria apenas de um 
Datashow e faria a apresentação. Outra coisa é sobre a Lei que regulamenta o uso dos 
ciclomotores, em 2013 fizemos um requerimento, visto que é um projeto que depende 
do Executivo, em 2014 fizemos novamente, no final reiteremos já encaminhando um 
modelo que facilitaria ainda a implementação da Lei no município. Era para esta Casa 
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apresentar o projeto e forçar o Executivo a apresentar o projeto, eu gostaria de solicitar 
que V. Exa. retire este projeto da gaveta e mesmo sendo inconstitucional apresentarmos 
o projeto e assim forçar o Executivo a se posicionar. Palavra com o vereador José 
Adriano. Gostaria que fossem jogadas escorias nas estradas de Furtado de Campos, que 
estão horríveis. No mandato do ex-prefeito Marco Aurélio foram quatro anos de 
escórias nas estradas. Palavra com o vereador Allan Borges. A prefeita deve determinar 
que a funcionária da vigilância sanitária venha até a Câmara. Palavra com o presidente 
Vinicius Araujo. Acaba que nós produtores assumimos as estradas. Quando o Marco 
Aurélio era prefeito, algumas pessoas até riam, pois achavam que ele não conseguiria 
arrumar as estradas colocando apenas um caminhão de escória por dia, mas durante os 
quatro anos ele colocou escórias em todas as estradas, infelizmente, depois não foi 
colocada uma colher de escória sequer, agora a administração atual não coloca também 
então vai ficar difícil. Palavra com o vereador Eder Lima. Concordo com todos os temas 
aqui discutidos, continuaremos com estas cobranças, quero agradecer ao convite da E. 
Olympio Araújo, auxiliei-os neste concurso que houve na procuradoria geral, é 
interessante como eles são engajados, inclusive no projeto jovem senador, que chegará 
até aqui. Gostaria também de reforçar o pedido de que o Lions possa usar a estrutura da 
Casa aqui no sábado, dia nove, para fazer uma reunião às dezenove horas. Palavra com 
o vereador Alan Borges. Antes de terminarmos a reunião, quero parabenizar todas as 
mães rionovenses. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Gostaria de agradecer 
publicamente a todas as mensagens de carinho, aos meus amigos, a minha família e a 
todos aqueles que não tinham muita convivência comigo antes de ser vereador, mas a 
vereança nos aproximou. Obrigado pelas felicitações pela ocasião do meu aniversário. 
Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão 
mandando que se lavrasse a presente Ata. 
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