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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1246/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04 de setembro de 2015.

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2015, às 19h30 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:
Dionísio Da Dalt Neto, Eder Lima Moreira, Dulcimar Prata Marques, José Adriano
Tostes Xavier, Sebastião José Esperança, Guilherme de Souza Nogueira e Allan Martins
Dutra Borges. ATA – Dispensada a leitura da Ata n°. 1244/2015, foi à mesma
aprovada, com uma abstenção do vereador Allan Martins Dutra Borges, por não estar
presente na sessão anterior. Ausente o vereador Carlos Alberto do Carmo Mattos.
EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 03/2015. Cria o Distrito de Furtado de
Campos no Município de Rio Novo e determina providências. Rio Novo, 21 de agosto
de 2015. Guilherme de Souza Nogueira. Vereador Proponente. 02 – ASSESSORIA
JURÍDICA. Projeto de Lei sobre “Dia Nacional da Consciência Negra”. PARECER
PRÉVIO. O Projeto de Lei acima, tem por objetivo determinar no Município, atividades
comemorativas ao Dia da Consciência Negra, conforme Lei Federal 12.519 de
10/11/2011 que especificou a data de 20 de novembro como “ Dia Nacional de Zumbi e
da Consciência Negra”. A Justificativa anexada explica as motivações do Projeto. Tratase de matéria de competência da Câmara. Reveste-se o projeto de legalidade quanto à
iniciativa, achando-se apropriado para o processo legislativo. Opinamos pela remessa às
Comissões Permanentes para os respectivos pareceres. Câmara Municipal de Rio Novo,
21 de agosto de 2015. Brenildo Ayres do Carmo. 28977/ OABMG –Assessor Jurídico.
03 – Projeto de Lei n°. 04/2015. Institui no calendário oficial do Município normas
comemorativas do Dia da Consciência Negra. Rio Novo, 21 de agosto de 2015.
Guilherme de Souza Nogueira. Vereador Autor. 04 – Assessoria Jurídica. Projeto de
Lei n°. 013/2015, que autoriza abertura de Crédito Especial. Parecer Prévio. O Projeto
de Lei acima, encaminhado à Câmara pelo Executivo tem por objetivo autorização para
abertura de Crédito Especial, no valor de R$ 140.000,00. Trata-se de matéria de autoria
da competência do Executivo. Reveste-se o projeto de legalidade quanto à iniciativa,
achando-se apropriado para o Processo Legislativo. Em seu artigo 5°, o Projeto revoga a
Lei Municipal 1164/2015, aprovada e sancionada recentemente, com o mesmo objetivo,
entretanto com o valor de R$ 40.000,00, equivalente à contra partida do Município, no
Convênio firmado com a Secretaria de Governo do Estado, tendo sido já creditada ao
Município a importância de R$ 100.000,00. Trata-se, segundo consta, de Construção e
Reforma do Arquivo Público Municipal, convênio assinado em 05 de maio de 2014. O
pedido de urgência, deve-se provavelmente ao prazo para cumprimento das metas
programadas para o cumprimento do convênio. Opinamos pela Remessa às Comissões
Permanentes para os respectivos pareceres. Brenildo Ayres do Carmo. Assessor
Jurídico. 05 – Projeto de Lei n°. 013/2015. Autoriza abertura de Crédito Especial e dá
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outras providências. Rio Novo, 26 de agosto de 2015. Maria Virginia do Nascimento
Ferraz. Prefeita Municipal. 06 – Projeto de Lei n°. 014/2015. Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município de Rio Novo para o exercício financeiro de 2016. Rio Novo, 31
de agosto de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 07 –
REQUERIMENTO Nº. 061 /2015. Exmo. Sr. Vinicius Carvalho de Araujo. Presidente
Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O vereador que abaixo subscreve, requer que
após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada a Exma.
Senhora Prefeita Municipal: Que sejam reformadas as placas já existentes que
demarcam os limites do nosso munícipio e repostas as que foram danificadas com o
passar do tempo. Justificativa: As placas que demarcam o munícipio estão em péssimo
estado de conservação, em alguns lugares até caídas. Outras, como citado acima, já nem
existem mais, impossibilitando assim, a identificação dos limites do munícipio. Rio
Novo, 26 de agosto de 2015. Dionísio Da Dalt Netto. Vereador Proponente. 08 –
REQUERIMENTO Nº. 062/2015. Exmo. Sr. Vinicius Carvalho de Araujo. Presidente
Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O vereador que abaixo subscreve, requer que
após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada a Exma.
Senhora Prefeita Municipal: Que seja reiterado o Requerimento que pede ao Poder
Executivo que sejam colocadas placas identificando as comunidades rurais do
munícipio. Justificativa: Esse requerimento se faz necessário, para facilitar a
identificação das localidades, uma vez que nosso munícipio é composto por várias
comunidades e não havendo placas indicativas, dificulta a localização das mesmas. Rio
Novo, 26 de agosto de 2015. Dionísio Da Dalt Netto. Vereador Proponente. Assina
junto vereador Eder Lima Moreira. 09 – REQUERIMENTO Nº. 63/2015. Autores:
Eder Lima Moreira. Sebastião José Esperança. Ao EXMO. SR. Vinícius Carvalho de
Araújo. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que este
subscrevem requerem que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício
solicitando ao Executivo Municipal as providências que seguem: Que fixe placas no
perímetro urbano de Rio Novo – nas vias que dão acesso mais fácil ao Aeroporto –
contendo informações indicativas de qual é a direção e a distância do logradouro onde
estiverem as placas ao Aeroporto Regional da Zona da Mata. Que fixe placa nas
proximidades do Aeroporto, no limite de nossa fronteira com o município de Goianá,
com informação de que ali é o Limite entre os municípios de Rio Novo e Goianá.
JUSTIFICATIVA: O primeiro pedido é mais um que eu, Eder Lima, transformo em
projeto desta casa de leis a partir de discussões apresentadas pelo grupo das redes
sociais que leva o nome de nosso Aeroporto. Cabe ressaltar, mais uma vez, que trata-se
de um grupo de discussões produtivas e que tem contribuído, e muito, para o alerta
acerca das melhorias que precisam ser feitas em relação ao ARZM – Presidente Itamar
Franco. Trata-se de uma ideia simples, mas que trará benefícios para os
visitantes/usuários dos serviços aeroportuários que por aqui circulam e buscam
informações de como chegar ao nosso Aeroporto. O Segundo pedido, acima
relacionado, é um pleito do vereador Sebastião José Esperança que solicita a
demarcação do limite entre os municípios de Rio Novo e Goianá, a fim de garantir
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também mais uma informação para aqueles que usam ou usarão os serviços de nosso
Aeroporto. Sem mais para o momento, e contando com a aprovação de todos, despeçome com elevada estima e consideração. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 02 de
setembro de 2015. Eder Lima Moreira e Sebastião José Esperança. 10 –
REQUERIMENTO Nº. 064/2015. Autor: 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 à COPASA que: Sempre que houver problemas no abastecimento de
água no município, além do serviço de rádio, utilize um veículo de sonorização volante
ou panfletos informativos de qual será o horário de interrupção e volta do abastecimento
em toda a cidade; Informe qual é a previsão acerca da capacidade real de abastecimento
de nosso manancial. Ou seja, até quando o lugar de onde retiram água para abastecer
nossa cidade suportará o período de escassez de chuvas; E se há previsão de
investimentos na cidade para que o lugar de onde se retira água para abastecimento
mude para o rio Novo. JUSTIFICATIVA: Todos nós, que aqui residimos, passamos
pelo transtorno de termos o abastecimento de água cortado sem aviso prévio e sem
aviso para toda a cidade de que o problema aconteceria. O serviço de rádio foi utilizado,
porém nem todos os cidadãos possuem rádio ou a ouvem o dia todo. Com certeza, se a
população tivesse sido avisada, teria condições de se preparar, seja economizando, seja
acumulando a mesma para consumo básico do dia-a-dia (banho, alimentação etc.). Certo
da atenção a este pleito e de uma maior atenção também às pessoas que pagam pelo
serviço de abastecimento de água, conto com a aprovação dos nobres pares e despeçome com elevada estima e consideração. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 02 de
setembro de 2015. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 11 – REQUERIMENTO
Nº. 065 /2015. Exmo. Sr. Vinicius Carvalho de Araujo. Presidente Câmara Municipal
de Rio Novo – MG. O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação
regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada a Exma. Senhora Prefeita
Municipal: que o Executivo Municipal identifique, localize e informe ao proprietário de
um imóvel (casa) situado à Praça Jair Ladeira (que se encontra com os muros caídos e
aspecto de abandonado), que providencie a limpeza e regularização da situação em que
se encontra o referido imóvel. Justificativa: tal solicitação se deve ao fato de que
diversos moradores daquela Praça, nos procuram para reclamar sobre a situação do
referido imóvel, que conforme já dissemos se encontra em aspecto de total abandono.
Segundo relatos dos moradores, o referido imóvel atualmente está servindo como
depósito de papelão, plástico e outros objetos, causando um terrível mau cheiro e
surgimento de animais como ratos, baratas, aranhas e outros. Não bastasse isso, ainda
segundo relatos, o local também passou a ser utilizado por usuários de drogas uma vez
que os muros estão parcialmente demolidos. Compete-nos ainda lembrar, que a situação
em que se encontra o referido imóvel fere o disposto no Código de Posturas do
Município. Rio Novo, 02 de setembro de 2015. Vereadores Proponentes: Vinicius
Carvalho de Araujo, Sebastião José Esperança, Carlos Alberto do Carmo Mattos e
Dulcimar Prata Marques. 12 – Requerimento N°. 66/2015. Exmo. Sr. Vinicius
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Carvalho de Araujo. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo – MG. Os
Vereadores que subscrevem nos termos regimentais, solicitam ao Presidente do
Legislativo que seja enviada solicitação ao Executivo Municipal no seguinte termo: Que sejam afixadas placas indicativas para carros de anunciantes no trecho onde se situa
a Casa Lar e o Serviço de Pronto Atendimento (anexo à Santa Casa). JUSTIFICATIVA:
A Casa Lar acolhe idosos e o Pronto Atendimento tem uma permanência de pacientes
por até doze horas. O som alto dos veículos tem incomodado os pacientes que ali
permanecem. Rio Novo, 04 de setembro de 2015. Dulcimar Prata Marques. Carlos
Alberto do Carmo Mattos. Vinicius Carvalho de Araujo. Sebastião José Esperança.
ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 03/2015. Cria o Distrito de Furtado de
Campos no Município de Rio Novo e determina providências. Encaminhado a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2°
discussão. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Hoje estamos encaminhando
para segunda votação, quero registrar que recebi inúmeras mensagens de apoio pelo
projeto, este é o nosso primeiro passo para criar o Distrito de Furtado de Campos, o
local é muito esquecido, somente é feito lá o básico, Furtado de Campos precisa ter
muito mais que isso. No início do ano solicitei o consultório odontológico no Povoado,
mas até agora não funcionou, o lugar merece uma grande atenção de nossa cidade, em
breve aquele lugar terá a atenção que merece, tenho certeza que no dia que ele for
sancionado pelo Executivo Municipal poderemos comemorar muito esta data, não pode
vereador ficar cobrando máquina na estrada, desde 1997 vem se arrastando a novela da
água em Furtado de Campos, desde a primeira reunião da nossa Câmara venho
cobrando a ligação da água, na seca os poços secam e eles andam quilômetros para
abastecer suas casas. Palavra com o vereador José Adriano. Parabenizo o vereador
Guilherme pelo projeto, quem sabe a partir de agora os políticos do nosso município
passem a olhar de forma diferente por aquele local, nos meus cinco mandatos eu não vi
prefeito nenhum dar assistência aquele Povoado, ao menos hoje a nossa prefeita
manteve a escola de Furtado de Campos funcionando. Os moradores de lá gostavam de
um local para esperar o ônibus abrigados do sol e chuva, fiz com recursos próprios o
ponto para eles ali próximo do pontilhão. Temos tentado ajudar aquele povo, os
moradores de Furtado de Campos já chegaram a preferir pertencer a São João
Nepomuceno, creio que agora Furtado terá seu reconhecimento. Palavra com o vereador
Eder Lima. Aqui na Casa temos lutado bastante pelo local, vários projetos inclusive de
Lei podem corroborar a este, por exemplo, o de integração municipal que prevê ajuda
para Furtado de Campos e inclusive o Povoado dos Netos, o que mais me entristece é
saber que desde 1997 duzentos mil reais foram jogados no ralo para regularização da
água e até hoje nada. Palavra com o vereador Allan Borges. Quero dizer também que
compartilho com o vereador Guilherme para que muito em breve o progresso chegue
também a Furtado de Campos pelas mãos de pessoas merecedoras de administrar este
município, lutaremos muito pelo povoado de Furtado de Campos. Palavra com o
presidente Vinícius Araujo. A prefeita atual revitalizou aquela escola, ontem tivemos
uma apresentação contagiante dos meninos de Furtado de Campos durante a Semana da
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Pátria, hoje o local tem disponibilidade de internet, tem uma biblioteca, com relação a
transporte também, com relação ao gabinete odontológico, um pedido já antigo,
infelizmente até hoje não foi colocado em funcionamento. Em 2° votação. Aprovado
por unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 04/2015. “Institui no calendário
oficial do Município normas comemorativas do Dia da Consciência Negra”.
Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra
com o vereador Guilherme de Souza Nogueira. É com muita satisfação que apresento
este projeto de lei. Várias cidades da região já têm instituído o Dia da Consciência
Negra em seus calendários oficiais, e como sempre, nesse dia é decretado ponto
facultativo, ou seja, feriado nas repartições públicas, para que nessa data importante
possa haver as comemorações e homenagens necessárias. Tenho certeza que esse
projeto ficará marcado na história do nosso município. Sendo aprovado, espero do
fundo do coração que a prefeita sancione e principalmente passe a valer tudo àquilo que
está no corpo do projeto, com as comemorações necessárias, é importante discutir o
tema nas escolas, não há mais espaço para preconceito em nosso país, tem que se
respeitar a todos. Espero que no dia 20 de novembro possamos comemorar essa data.
Palavra com o vereador Eder Lima. Dia 20 de novembro sem dúvida é uma data muito
marcante, temos até outras datas que marcam a luta dos afrodescendentes, são
descendentes de humanos que foram feitos escravos, temos sim condições de fazer do
dia 20 de novembro um dia comemorativo, não fazermos de forma velada, criança não
tem preconceito, não tem falsidade, não tem vergonha, precisamos entender que todos
nós somos iguais. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Sabemos que os
colonizadores simplesmente exploraram nosso país, os negros, ao contrário, deixaram o
seu trabalho aqui para o desenvolvimento do nosso país, é uma data muito importante e
quero parabenizar o vereador Guilherme Nogueira, que é o autor do projeto. Em 1°
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Projeto de Lei n°. 013/2015.
Autoriza abertura de Crédito Especial e dá outras providências. Palavra com o vereador
Allan Borges. Quero discutir um pouco mais este projeto, a obra nunca termina e estão
pedindo mais suplementação, compartilho do pedido de prazo do vereador Guilherme
Nogueira. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Creio que pedindo prazo pela
Comissão de Finanças e Orçamento, caso outra comissão queira solicitar prazo, o
regimento fala que esta comissão deve ser a última a solicitar prazo. Quero ver as
manifestações das outras Comissões para respeitarmos o regimento. Palavra com o
vereador Eder Lima. Os vereadores devem lembrar, nós recebemos um convite para
estarmos no gabinete da prefeita para conversarmos a respeito deste projeto, eu não
entendi com muito polêmica, pode ter sido um erro, mas está sendo enviado para que
possamos corrigir, eles estão pedindo e assim revogaríamos a lei anterior, em relação ao
projeto em si não vejo com tanta polêmica. Palavra com o vereador Guilherme
Nogueira. Eu não recebi a ligação falando sobre a reunião com a prefeita porque já
informei aos funcionários da Câmara que não precisam me encaminhar nenhum convite
vindo da parte do Executivo, pois não participarei de nenhuma reunião com eles.
Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Creio que temos que discutir o projeto sim,
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estamos aqui para isso, as Comissões tem pleno direito de solicitar prazo quando
estiverem em dúvida, tenho certeza que os nobres vereadores olharão com carinho, pois
é uma verba que está vindo para o município. 04 – Projeto de Lei n°. 014/2015. Estima
a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Novo para o exercício financeiro de
2016. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Já coloquei no expediente para que
todos os vereadores tomem ciência e todas as Comissões possam emitir seus pareceres a
partir de um estudo mais detalhado. 05 – REQUERIMENTO Nº. 061 /2015. Em 1° e
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 –
REQUERIMENTO Nº. 062 /2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. 07 – REQUERIMENTO Nº. 063/2015. Em 1° e única
discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Este requerimento partiu do Grupo que
existe nas redes sociais que pediu que os municípios sede do Aeroporto coloquem
placas indicativas sinalizando o percurso para o Aeroporto, também segue o pedido de
uma placa de delimitação de municípios para que as pessoas saibam onde estão
localizadas. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 08 –
REQUERIMENTO Nº. 064/2015. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador
Eder Lima. Palavra com o vereador Eder Lima. Sobretudo porque de onde é retirada a
capacidade de água é muito menor, sempre se falou isso, mas até hoje não vi
investimento nenhum, estão pensando em furar poços no município, mas acho que não
resolverá, outra questão que peço é que quando houver problema semelhante a este em
que faltou água, que coloquem carros de som, que avisem a população. Em 1° e única
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 09 – REQUERIMENTO Nº. 065 /
2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 10
– REQUERIMENTO Nº. 066 /2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Vinícius
Araujo. Em conversa com o Secretário de Saúde nesta quinta-feira, ele me disse que
quer explicar algumas coisas a respeito do funcionamento da Secretaria de saúde, com
certeza se ele não vier na próxima semana, infelizmente ele precisará ser convocado.
Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Agradeço V. Exa. pelo convite, já há três
meses venho pedindo a presença do secretário, outra coisa é a respeito da iluminação
pública no nosso município, hoje pagamos quinhentos reais por mês pelo aluguel de um
call center em Governador Valadares e outras contrapartidas deste consórcio, porém as
reclamações estão sendo muitas, o que pedimos é que os responsáveis pelo consórcio
venham até a Câmara para que possamos saber realmente o que está havendo. Palavra
com a vereadora Dulcimar Prata. Quero falar aos colegas que tive oportunidade de ir até
o CAPS e foi emocionante encontrarmos uma boa equipe formada e também ver os
usuários do serviço fazendo seus depoimentos e tem sido muito bom. Fiquei triste ao
ouvir na COPASA que o município está tendo muita inadimplência. Palavra com o
vereador Eder Lima. A única forma de ajudar a COPASA é ela fazendo bem seu
serviço, a partir do momento que a população veja benefícios a inadimplência com
certeza diminuirá, outra informação que tive hoje é que o dinheiro das academias ao ar
livre e da pista de skate já caiu na conta. Palavra com o vereador José Adriano. Peço
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que possamos fazer um projeto de Lei dando nome a sala de contabilidade do município
com o nome do Miltonilo Campos Rosa, que o nosso departamento jurídico possa
elaborar este projeto de Lei, outra coisa é a respeito dos ofícios que fiz a nossa prefeita,
o principal deles, que a nossa prefeita ajude os comerciantes de Furtado de Campos,
para que o Executivo estude a melhor forma de ajudar os empreendedores daquela
localidade. Palavra com o vereador Allan Borges. Realmente estou indo muito a Belo
Horizonte, porém estamos empenhados em outra causa, que é a nossa Santa Casa, e o
que mais precisamos hoje em nosso município, temos um prédio que precisa voltar a
funcionar. Voltei muito animado de Belo Horizonte, nossas conversas tem sido
produtivas, apesar de nossas dificuldades. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. A
respeito da Vigilância Sanitária, eu nem encaminhei ofício, procurei os funcionários e o
que me passaram é que não foi fechado nenhum estabelecimento em Furtado de
Campos, foi sim dado prazo para que eles façam as mudanças necessárias para se
adequarem as exigências. A respeito da COPASA e também a empresa de iluminação
pública, estamos empenhados em agendar está conversa, na próxima semana
continuaremos tentando. Palavra com o vereador Eder Lima. Temos escutado bastante
o vereador Allan falando da Santa Casa, precisamos fazer justiça, creio que o Amandio
é a pessoa que tem condições realmente de ajudar a Santa Casa, ele é uma pessoa que
conhece os meandros da instituição de forma limpa, ele tem completas condições de
colocar o hospital para funcionar. Temos que tirar o chapéu para o Allan Borges,
méritos a quem tem méritos, você não deve desistir, eu também não desisti, vamos
continuar lutando para reabrir o hospital que é uma instituição centenária que serviu
muito a todos nós e nossas famílias. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da
palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.
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