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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1228/2015

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 15 de maio de 2015.

Aos 15 (quinze) 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, 
Guilherme de Souza Nogueira e Dulcimar Prata Marques. ATA – Dispensada a leitura 
da Ata n°. 1227/2015 foi à mesma aprovada com uma abstenção da vereadora Dulcimar 
Prata Marques, por estar ausente a sessão anterior. EXPEDIENTE – 01 – COMISSÃO 
DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. PARECER. REF.: 
PROJETO DE LEI N°. 007/2015 que “Autoriza abertura de créditos adicionais 
suplementares ao orçamento de 2015.” A Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final manifesta-se pela constitucionalidade do projeto em epígrafe, cuja iniciativa é de 
competência do Executivo, porém opta por acatar em sua totalidade o parecer de nossa 
Assessoria Jurídica, que diz o seguinte: “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.” Sala das Sessões, 13 
de maio de 2015. Sebastião José Esperança. Presidente. Guilherme de Souza Nogueira. 
Vice-Presidente. Eder Lima Moreira. Membro. 02 – COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO. PARECER. REF.: PROJETO DE LEI N°. 007/2015 que “Autoriza 
abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2015.” “A Comissão de 
Finanças e Orçamento opta por acatar em sua totalidade o parecer da Assessoria 
Jurídica, que orienta que todas as Comissões desta Casa, se assim desejarem, solicitem 
cópias dos decretos emitidos sobre abertura de créditos suplementares durante o 
primeiro quadriênio (de janeiro a abril) do corrente ano.” Apesar de o Executivo 
solicitar que a matéria seja apreciada e votada em caráter de urgência, urgentíssima, 
essa Comissão solicita que a presidência dessa Casa coloque em votação a Paralização 
do Referido Projeto, até que o Executivo providencie a remessa dos decretos. É o nosso 
parecer prévio. Sala das Sessões, 13 de maio de 2015. Guilherme de Souza Nogueira. 
Presidente. Allan Martins Dutra Borges. Vice-Presidente. Sebastião José Esperança. 
Membro. 03 – REQUERIMENTO Nº 36 /2015. Ao Presidente da Câmara Municipal 
de Rio Novo Sr. Vinícius Carvalho de Araújo. O Vereador que abaixo subscreve 
requere que após tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a 
solicitação abaixo à Em.ª. Prefeita Municipal, Sr.ª Maria Virgínia do Nascimento 
Ferraz; - Que o Executivo Municipal informe o valor do repasse recebido da empresa 
ENERGISA S/A, referente à taxa de iluminação pública cobrada nas contas dos 
consumidores. JUSTIFICATIVA: "Tal solicitação se deve ao fato de que os serviços 
prestados pela empresa contratada pelo Consórcio firmado entre os municípios da 
região para prestação dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública não 
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ocorrem de maneira satisfatória, com reclamações constantes pela maior parte da 
população que alega que ao ligar para o serviço de 0800 da empresa não são atendidos 
em até cinco dias úteis conforme estabelecido em contrato. Portanto, acreditamos que 
após informação do valor que o município recebe teremos possibilidade de estudar 
quais medidas poderão ser tomadas, não sendo descartada a inclusive o pedido de 
quebra de contrato e que o município assuma a execução dos serviços com funcionários 
próprios, devidamente qualificados, uma vez que tais serviços não são de alta 
complexidade. Rio Novo, 13 de Maio de 2015. Allan Martins Dutra Borges. Vereador 
PMDB. 04 – REQUERIMENTO Nº 37/2015. Ao Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Novo. Sr. Vinícius Carvalho de Araújo. Os Vereadores que abaixo subscrevem 
requerem que após tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a 
solicitação abaixo à Em. ª Prefeita Municipal, Sr.ª Maria Virgínia do Nascimento 
Ferraz; - Que o Executivo informe se o depósito de escória utilizada pela Prefeitura 
Municipal é de propriedade da mesma ou de particular. Caso seja de terceiros, quais são 
as despesas e os valores pagos pela Prefeitura. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se 
deve ao fato de que temos recebidos questionamentos por parte de alguns munícipes de 
que já presenciaram caminhões de propriedade da Prefeitura Municipal em atividade no 
depósito localizado na MG 353 próximo aos fundos da quadra da Escola de Samba 
Unidos de Barrabás. Na oportunidade, alertamos ainda sobre o risco que tais manobras 
(carga e descarga) de veículos de grande porte em via de trânsito rápido poderão 
ocasionar acidentes graves, uma vez que não existe nenhum tipo de sinalização 
adequada na área. Rio Novo, 13 de Maio de 2015. Vereadores Proponentes: Vinícius 
Carvalho de Araújo. Dulcimar Prata Marques. Carlos Alberto do Carmo Mattos. 
Sebastião José Esperança. 05 – REQUERIMENTO Nº 38/2015. Ao Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo/MG. Sr. Vinícius Carvalho de Araújo. Os Vereadores 
que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação regimental e aprovação dos 
demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo à Exma. Prefeita Municipal, Sra. Maria 
Virgínia do Nascimento Ferraz; - Que o Executivo Municipal reinicie o Programa de 
Combate e Extermínio de Ratos em nosso município. JUSTIFICATIVA: “Tal 
solicitação se deve ao fato de que um grande número de moradores tem nos procurado 
reclamando do elevado crescimento da população de ratos nos quintais, ruas, bueiros e 
principalmente nos lotes abandonados”. Rio Novo, 13 de Maio de 2015. Vereadores 
Proponentes: Vinícius Carvalho de Araújo. Dulcimar Prata Marques. Carlos Alberto do 
Carmo Mattos. Sebastião José Esperança. ORDEM DO DIA – 01 – COMISSÃO DE 
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. PARECER. REF.: PROJETO 
DE LEI N°. 007/2015 que “Autoriza abertura de créditos adicionais suplementares ao 
orçamento de 2015.” Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade 
dos presentes. 02 – COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. PARECER. 
REF.: PROJETO DE LEI N°. 007/2015 que “Autoriza abertura de créditos adicionais 
suplementares ao orçamento de 2015.” Em 1° e única discussão. Palavra com o 
vereador Guilherme Nogueira.  Nós optamos para apresentar este parecer em discussão 
solicitando a paralização do projeto, mas nos sentimos no direito de pedir ao executivo 
o envio da cópia dos referidos decretos desta documentação para analisarmos, também 
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esperamos a chegada das cópias das notas de empenho deste ano, desde janeiro não 
recebemos, mas se não chegar até quarta-feira, como presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento solicitarei a paralização de todos os projetos do executivo 
tramitando na Casa. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
03 – REQUERIMENTO Nº 36/2015. Em 1° e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 04 – REQUERIMENTO Nº 37/2015. Em 1° e única 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 05 – REQUERIMENTO Nº 
38/2015. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi cedida a 
palavra a Engenheira Civil, Responsável Técnica pela Prefeitura Municipal de Rio 
Novo, Elaine Marangon para explanar sobre o Projeto de Lei n°. 004/2015.  Dos cento 
me doze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos que 
constavam no Projeto inicial elaborado pela CONSULPLAN, cem mil reais viriam do 
Estado e a contra partida do munícipio seria de doze mil quatrocentos e cinquenta e oito 
reais e sessenta e dois centavos. Foram constatadas algumas alterações a serem feitas e a 
contra partida do munícipio precisaria ser acrescida em mais quarenta mil reais. Ainda 
não foi pago nenhum valor, a respeito das obras do arquivo público a obra ainda está no 
início, o projeto está paralisado, uma nova planilha será feita e encaminhada ao SEGOV 
para aprovação. Eder Lima. A partir da readequação do projeto existe uma previsão para 
entrega da obra? Elaine Marangon. As adequações de planilha aguardam aprovação do 
SEGOV para continuação do trabalho. Vinícius, Araujo. Olhando o convênio parece 
que pode se concluir a obra até maio de 2016, havendo esta mudança haverá 
prorrogação no prazo? Elaine Marangon. Depende muito da aprovação do SEGOV, 
talvez consigamos, a vencedora do processo é a VIAPLAN. Allan Borges. Gostaria de 
saber o valor da obra. Elaine Marangon. Cento e cinquenta e dois mil reais, cem do 
Estado e cinquenta e dois do munícipio. Guilherme Nogueira.  Haveria possibilidade de 
recebermos a nova planilha do projeto? Elaine Marangon. É só oficializar que 
enviaremos, porém a nova planilha ainda não foi aprovada pelo SEGOV. A respeito da 
obra da creche que foi anunciada, em relação à creche a parte técnica está tudo certo. A 
obra do Bairro Água Branca, está sendo executada, pedimos a ampliação de meta para o 
SETOP e a obra está sendo executada. Guilherme Nogueira. Chegou ao seu 
conhecimento que a Câmara fez um requerimento solicitando cópia da planilha de 
cálculos da obra do PSF? Nós gostaríamos de ter acesso àquela planilha, não 
conseguimos até hoje ter acesso a esta planilha, assim ficamos impedidos até o 
momento de fiscalizar. Aquela planilha foi cadastrada pela VOLPE, infelizmente 
percebemos que esta empresa está apenas deixando heranças ruins para a cidade. 
Queremos também saber o que implicou a obra daquele PSF? Elaine Marangon. A obra 
foi exclusivamente executada por conta da acessibilidade, fomos obrigados a fazer a 
reforma pela Vigilância Sanitária. Vinícius Araujo. No Bairro Água Branca, a VOLPE 
também é responsável pelo projeto da obra, os moradores questionam que após 
conclusão do calçamento, será preciso furar para fazer a rede de esgoto, a ligação do 
esgoto da residência para rede principal já está sendo feita? Elaine Marangon. Sim, até 
onde sei está sendo feito da forma correta. A empresa já foi notificada para refazer o 
serviço de reparos em alguns lugares onde o calçamento cedeu. Elaine Marangon. 
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Vinicius Araujo. A Câmara encaminhará ofício solicitando cópia de todas as planilhas 
das obras executadas no município. Allan Borges? Qual o valor estimado para a obra da 
Praça de Esportes? Elaine Marangon. No momento eu não tenho em mãos, mas posso 
passar a vocês posteriormente. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Eder 
Lima. Quero agradecer pela presença da presidência na palestra do Zé do Pedal, que já 
deixou uma cópia do projeto para criação do Conselho de Pessoas com Deficiência para 
o Executivo e a Câmara. Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria hoje de 
parabenizar nosso governador do estado de Minas Gerais, que assinou o acordo 
histórico com a Educação de Minas Gerais, o piso reivindicado há anos pela classe. 
Demonstrará a que veio este governo, infelizmente o estado estava completamente 
falido com quase sete milhões de rombo, hoje o primeiro grande passo foi dado. Quero 
também lembrar que na última quarta-feira tivemos em Rio Novo a presença do gerente 
regional de saúde, que nos trouxe boas notícias, estamos muito próximo de reabrir a 
nossa Santa Casa, todas as solicitações da vigilância sanitária estão próximas de serem 
sanadas, a boa vontade política pode modificar. Não havendo mais quem desejasse fazer 
uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata. 
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