ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1157/2014
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 07 de fevereiro de 2014.

Aos 07 (sete) dias do mês de janeiro de 2014, às 19h30min, em sua sede própria, reuniuse 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, Dulcimar
Prata Marques, Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Sebastião José
Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araújo, José Adriano Tostes
Xavier e Carlos Alberto do Carmo Mattos. ATA – Dispensada a leitura da Ata
1156/2013, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01
– REQUERIMENTO Nº 01/ 2014. Os vereadores que abaixo subscrevem, requerem
que após tramitação regimental seja encaminhada matéria a seguir discriminada: que
solicite a Senhora Prefeita Municipal que seja designado um varredor de ruas, para o
Povoado de Furtado de Campos. JUSTIFICATIVA: Desde o falecimento do antigo
varredor, o Sr. João Belmiro, no final de novembro de 2012, não foi designado nenhum
outro funcionário fixo para promover a varredura das ruas de Furtado de Campos. Essa
solicitação foi encaminhada ao Executivo no ano de 2013, através do Requerimento
024/2014. Como não houve uma solução definitiva tornamos a enviar esse requerimento
esperando o seu atendimento, para que o Povoado de Furtado de Campos volte a ter esse
serviço prestado regularmente. Rio Novo, 04 de Fevereiro de 2014. Vinícius Carvalho
de Araújo. Guilherme Souza Nogueira. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata
Marques. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Assinam juntos vereadores Allan Martins
Dutra Borges e Eder Lima Moreira. 02 – REQUERIMENTO N°.02/2014. Os
vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja
encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada. Solicite a
Senhora Prefeita Municipal que seja colocado braços e lâmpadas nos 02 postes da
entrada da Rua José Nogueira Filho, no Povoado de Furtado de Campos.
JUSTIFICATIVA: Os postes acima citados estão localizados na entrada do Povoado e
são constantes as reclamações dos moradores. É importante lembrar que é cobradas e
pagas por todos os moradores a Taxa de iluminação Publica o que justifica ainda mais
este requerimento e a insatisfação dos moradores. Essa solicitação já foi encaminhada
ao executivo no ano de 2013 através do Requerimento 047/2013. Como ainda não houve
o seu atendimento e os moradores do referido Povoado continuam esperando solução
tornamos a encaminhar esse Requerimento. Sala das Sessões, 04 de Fevereiro de 2014.
Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo
Mattos. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. Assinam juntos vereadores
Allan Martins Dutra Borges e Eder Lima Moreira. 03 – REQUERIMENTO N°.
03/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação
regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite a
Senhora Prefeita Municipal informações sobre a instalação de Consultório de
Odontologia no Povoado de Furtado de Campos. JUSTIFICATIVA: Esse requerimento
visa à busca de informações sobre como anda o processo para instalação de Consultório
de Odontologia no Povoado de Furtado de Campos. Vale lembrar que essa solicitação
foi encaminhada ao Executivo no ano de 2013 através do Requerimento 058/2013. Sala
das Sessões, 04 de Fevereiro de 2014. Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius Carvalho
de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata
Marques. Assinam juntos vereadores Allan Martins Dutra Borges e Eder Lima Moreira.

04 – REQUERIMENTO N°.04/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem
que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir
discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal informações sobre o poço artesiano
de Furtado de Campos. JUSTIFICATIVA: Na busca de atender a solicitações dos
moradores do Povoado de Furtado de Campos em relação ao abastecimento de agua
encaminhamos ao Executivo no ano de 2013 o Requerimento 088/2013. De acordo com
informações do Executivo feitas através do Oficio PM/2013/0204 para que fosse
colocado em funcionamento o serviço, teria que ser feita avaliação dos equipamentos
instalados, assim como verificar o que falta para concluir e analisar a qualidade da água
do poço. Tornamos a encaminhar referida solicitação para que seja informada a essa
casa se tais providências já foram tomadas por parte do Executivo. Sala das Sessões, 04
de Fevereiro de 2014. Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo.
Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques.
Assinam juntos vereadores Allan Martins Dutra Borges e Eder Lima Moreira. 05 –
REQUERIMENTO N°.05/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que
após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir
discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal que seja feita a Manutenção da
Estrada de Furtado Campos. JUSTIFICATIVA: Encaminhamos esse requerimento para
que seja feita manutenção na estrada de Furtado de Campos que se encontra em péssimo
estado de conservação. Sabemos que esse tipo de serviço para ser realizado com sucesso
depende das condições climáticas, porem pedimos que o Executivo trate referida
solicitação como prioridade no planejamento de suas ações para o setor de manutenção
de estradas. Sala das Sessões, 04 de Fevereiro de 2014. Guilherme de Souza Nogueira.
Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José
Esperança. Dulcimar Prata Marques. Assinam juntos vereadores Allan Martins Dutra
Borges e Eder Lima Moreira. 06 – REQUERIMENTO N°.06/2014. Os vereadores que
abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a
matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal que seja
interrompido o Trânsito de acesso a Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges (Rua
Comendador Filgueiras), nos Fins de Semanas e Feriados. JUSTIFICATIVA: Esse
requerimento busca atender solicitação de diversos munícipes que reclamam da falta de
segurança no local nos Fins de Semanas. Sugerimos ao Executivo que adote o mesmo
esquema feito em ocasiões festivas e desvie o transito pela Travessa Silva Ribeiro. Essa
medida, caso seja providenciada pelo Executivo, tornará a Praça do nosso Município um
local mais tranquilo e seguro para que as famílias possam aproveitar melhor seus
momentos de lazer. Sala das Sessões, 04 de Fevereiro de 2014. Dulcimar Prata Marques.
Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José
Esperança. Guilherme Souza Nogueira. Assinam juntos vereadores Allan Martins Dutra
Borges e Eder Lima Moreira. 07 – REQUERIMENTO N°.07/2014. Os vereadores que
abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a
matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite ao Executivo Municipal que envie a
essa casa Legislativa os documentos abaixo listados: * Balancetes com todas as Receitas
geradas pela nossa Praça de Esportes no ano de 2013; * Cópias dos Documentos de
Arrecadação Municipal (D.A.M) protocolados pelo responsável do setor na Tesouraria;
* Relação nominal de todos os usuários Mês a Mês; JUSTIFICATIVA: Essa casa
Legislativa recebeu denuncias informando que ao utilizarem os serviços da Praça de
Esportes de nossa cidade, os usuários não têm acesso aos respectivos recibos de

pagamentos. Cumprindo nossa função de fiscalizar e para que possamos tomar ciência
da real situação contamos com atendimento a esse requerimento o mais rápido possível.
Sala das Sessões, 04 de Fevereiro de 2014. Sebastião José Esperança. Vinicius Carvalho
de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Dulcimar Prata Marques. Guilherme Souza
Nogueira. Assinam juntos vereadores Allan Martins Dutra Borges e Eder Lima Moreira.
08 – REQUERIMENTO Nº 08/2014. Os Vereadores que abaixo subscrevem requerem
que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir
discriminada. “Solicite ao Executivo Municipal que envie a esta Casa Legislativa os
documentos abaixo listados”: - Projetos de Engenharia e Arquitetura; - Projetos
Técnicos e Gestão de Recursos e Convênios; Todos relacionados à prestação de serviços
por parte da empresa VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
LTDA.” JUSTIFICATIVA: Esta solicitação se faz necessária para que seja devidamente
apurada a participação da empresa acima mencionada, uma vez que o contrato de
prestação de serviços apresenta um valor bastante significativo R$40.500,00 (quarenta
mil e quinhentos reais) anual, dentro do quadro financeiro em que se encontra a nossa
cidade, conforme nos foi retratado pela Em. ª Prefeita Municipal em recente encontro.
Cumprindo nossa função de fiscalizar e para que possamos tomar ciência da real
situação, contamos com atendimento a este requerimento o mais rápido possível. Sala
das Sessões, 05 de Fevereiro de 2014. Sebastião José Esperança. Vinícius Carvalho de
Araújo. Guilherme de Souza Nogueira. Dulcimar Prata Marques. Carlos Alberto do
Carmo Mattos. 10 – Ofício PM/2014/010. Rio Novo, 13 de janeiro de 2014. Do:
Gabinete da Prefeita de Rio Novo. Para: Exmo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. DD.
Presidente da Câmara Municipal. Ref.: Ofício CM/2013/198. Senhor Presidente. Em
atendimento a requerimento verbal de autoria dos nobres Vereadores dessa Casa
Legislativa, vimos através deste encaminhar cópias do Convênio celebrado entre o
munícipio de Rio Novo e a EMATER, bem como cópias dos respectivos Termos
Aditivos. Na oportunidade, subscrevemo-nos com elevado apreço e distinta
consideração. Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita
Municipal. 09 – REQUERIMENTO Nº 09/2014. Os Vereadores que abaixo
subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria
assinalada a seguir discriminada: - Solicite à Senhora Prefeita Municipal, que sejam
tomadas as medidas necessárias no que diz respeito ao grande número de animais
(equinos e bovinos) circulando livremente por estradas rurais. JUSTIFICATIVA: Tal
solicitação é feita uma vez que temos sido constantemente procurados por cidadãos que
se utilizam com frequência das estradas rurais, reclamando do grande número de
animais que por elas perambulam. Vale ressaltar, que na maioria dos casos estes animais
são soltos de forma premeditada por seus proprietários, que não possuem propriedades
com pastagem suficiente. Exemplificando a situação podemos citar o Sr. Mauro Rocha,
proprietário de fazendas, gerador de empregos e recursos para nosso Município, que
muito reclama em virtude não só do risco de acidentes, bem como de danos materiais
como arrombamento e relaxamento dos arames das cercas. Sala das Sessões 05 de
Fevereiro de 2014. Sebastião José Esperança. Vinícius Carvalho de Araújo. Guilherme
de Souza Nogueira. Dulcimar Prata Marques. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Assinam
juntos vereadores Allan Martins Dutra Borges e Eder Lima Moreira. 10 – Ofício PM/
2014/011. Rio Novo, 13 de janeiro de 2014. Do: Gabinete da Prefeita de Rio Novo.
Para: Exmo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da Câmara Municipal.
Em anexo resposta ao requerimento n°. 121/2013. Maria Virginia do Nascimento Ferraz.

Prefeita Municipal. 11 – Ofício PM/2014/009. Rio Novo, 13 de janeiro de 2014. Do:
Gabinete da Prefeita de Rio Novo. Para: Exmo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. DD.
Presidente da Câmara Municipal. Em anexo resposta ao requerimento n°. 120/2013.
Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 12 – Seguem Anexos
Relatórios das Análises de água do mês de janeiro 2013. De: Roberta Evangelista
(referência do programa Vigiágua). Para: Câmara Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 28
de janeiro de 2011. ORDEM DO DIA – 01 – REQUERIMENTO Nº 01/2014. Em 1° e
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 –
REQUERIMENTO Nº 02/2014. Palavra com o Vereador Eder Lima. Gostaria de
solicitar permissão para assinar todos os requerimentos juntamente com os demais
autores. Palavra com o Vereador Allan Borges. Também gostaria de assinar todos os
requerimentos. 03 – REQUERIMENTO Nº 03/2014. Em 1° e única discussão e
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – REQUERIMENTO Nº
04/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Este documento
é mesmo muito importante, são obras em Rio Novo que a gente não entende, esta e
outras muitas várias obras que parecem ser mesmo superfaturadas e nós acabamos até
hoje não tendo acesso a estes documentos. Fica complicado. Palavra com o presidente
Guilherme Nogueira. Se água estiver contaminada que isso seja comprovado e que se
faça uma análise geral para ver a qualidade desta água. Em 1° e única votação.
Aprovado por unanimidade dos presentes. 05 – REQUERIMENTO Nº 05/2014. Em 1°
e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 –
REQUERIMENTO Nº 06/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com a vereadora
Dulcimar Prata. Este requerimento é algo que todos nós já devíamos ter feito há mais
tempo, espero que ele seja atendido pelo Executivo. Eu, por exemplo, um dia presenciei
um ônibus onde o motorista perdeu a paciência e quase causou problemas maiores, em
outra ocasião tivemos a infelicidade de termos uma criança atropelada por um
motoqueiro e até hoje esta criança sofre. Esse requerimento realmente precisaria ser
atendido pelo Executivo. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Muito bem
resumido pela vereadora. Palavra com o vereador Allan Borges. Parabenizo a Vereadora
Dulce pelo requerimento e ainda apresento mais uma sugestão, que estejamos atentos ao
tráfego de animais na praça, principalmente cavaleiros, preciso analisar o código de
postura do município para saber o que fala sobre isso. Palavra com o presidente
Guilherme Nogueira. Com certeza temos sim que fazer um estudo para fazer um projeto
de adequações a essas situações. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos
presentes. 07 – REQUERIMENTO Nº 07/2014. Em 1° e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade dos presentes. 08 – REQUERIMENTO Nº 08/2014. Em 1°
e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 09 –
REQUERIMENTO Nº 09/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador
Allan Borges. Gostaria também de sugerir que se analise no código de posturas como
está à situação e quem sabe criarmos até um curral para animais. Quando for feita a
apreensão onde serão deixados estes animais? Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. Na próxima semana já solicitarei o apoio da assessoria jurídica para que
possamos iniciar um estudo e realizar a alteração no código de posturas do município.
Atendendo solicitação do vereador Eder na reunião anterior, já encaminhamos o ofício a
Escola Estadual Raulino Pacheco para estruturamos o projeto do vereador mirim.
PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria de reiterar um
requerimento feito em 2013 a respeito do cemitério municipal, estive lá em um velório

outro dia e pude ver que temos o limite de túmulos atingidos, é um grande problema,
estamos a ponto de não ter onde sepultar os entes queridos. Temos que saber como está
à situação, quais as providências que o Executivo está tomando em relação ao assunto, o
requerimento é o n°. 114/2013 de 08 de outubro de 2013. Palavra com o presidente
Guilherme Nogueira. Muito bem lembrado, é uma preocupação de todos, o que mais nos
preocupa é que de acordo com informações de um profissional da SUPLAN em relação
às novas leis ambientais é preciso uma distancia de cinquenta metros do rio. Palavra
com o vereador José Adriano. Parabenizo a todos os moradores que hoje estão aqui
conosco, em primeiro lugar quero parabeniza-lo Senhor Presidente, em relação ao apoio
a Santa Casa, é muito importante pensarmos na Santa Casa, hoje nós estamos vendo a
organização que está chegando à instituição. Parabenizo também o Senhor por conta dos
anúncios que antecedem as reuniões, são de grande importância, assim motivamos a
população a comparecer as reuniões. Eu também queria solicitar a V. Exa. que envie um
ofício ao Tenente da Polícia Militar, ao chefe do Pelotão pedindo que se resolva o
problema com as bicicletas, mobiletes, etc. Existe a Lei que está tramitando e sendo
julgada, talvez não poderá andar de bicicleta, falou-se também que bicicleta motorizada
não pode andar em rodovia. Inclusive o “Costa” falou com eles que temos que fazer um
projeto de Lei dos Vereadores, eu peço que se faça um ofício a eles convidando para
uma reunião com a polícia e os usuários de mobiletes para conversarmos tudo aqui.
Também gostaria de justificar os acontecimentos da última reunião, a Câmara ficou
fechada na época de meu mandato por duas vezes, quando o Sr. Jair Lanzoni adoeceu e
a outra vez era formatura da Terninha e a Eliana Rosa estava no HPS com seu filho.
Estão sempre batendo em mim, mas realmente é porque eu não tenho medo de falar
nada, tenho certeza que pouca gente criticará V.Exa., mas eles certamente são pessoas
que não querem ajudar o nosso município. Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. Digo que enviaremos estes ofícios ao batalhão para que possamos sim
realizar está reunião. Palavra com o vereador Carlos Alberto. A respeito das bicicletas e
mobiletes tem que ser muito bem estudado, duas vezes já aconteceu de eu ver quatro
crianças sobre uma dessas bicicletas quase bato de frente com eles, em outro
cruzamento um menor em uma velocidade altíssima também quase se chocou comigo.
Palavra com o vereador Allan Borges. Houve um desagravo em relação ao ex-prefeito
Antônio de Moura Varotto. Estamos num momento de reconciliação. No cargo do
executivo nós temos que estar cientes dos desafios que nós vamos encontrar, eu no final
da administração do Antônio de Moura Varotto eu o acompanhei de perto. Havia muito
zelo com o dinheiro público, ele era até muito seguro, sofria muitas críticas por conta
disso, eu acho que a prefeita deveria pensar melhor na hora de conceder uma entrevista,
não deveria responder da forma que fez. Acredito que ela não esteja sendo bem
assessorada. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Realmente ficamos um
pouco entristecidos com a entrevista da prefeita. Palavra com o vereador Eder Lima.
Mais uma vez venho falar da COPASA, o serviço infelizmente continua a desejar muito,
a água em alguns bairros está da cor da Coca-Cola, nós temos que fazer a COPASA
cumprir o que está no contrato. Temos é que ir ao ministério público, é o mesmo caso de
alguém que não tem iluminação pública e paga imposto. Quero dizer também que eu
fico preocupado com a segurança pública e temos que saber como está a situação do
nosso município, temos que fazer um esforço para mantermos o convívio que sempre
tivemos em todos os bairros de Rio Novo. Para finalizar minha fala, faço um
agradecimento de que mais uma vez através daquelas pesquisas feitas pelo telefone eu, o

vereador “Du” e a vereadora Dulce fomos eleitos vereadores mais atuantes no
munícipio. Palavra com o vereador José Adriano. Temos que convidar o novo delegado
da cidade para uma reunião aqui na câmara. É muito importante irmos até o coronel, o
major, e tentar resolver o problema. Quanto a COPASA, fui um dos que votou a favor da
COPASA, mas se arrependimento matasse hoje eu estaria morto, falava-se de vários
problemas na época por conta da água não ser tratada, fui a Belo Horizonte, já fomos lá
várias vezes e nos disseram que iriam resolver o problema do município, creio que
temos mesmo que tentar é junto ao ministério público, não temos mais para onde ir.
Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Foi encaminhada a esta casa a relação
das análises de águas das minas do nosso município, existem aproximadamente três
minas no município que foram consideradas impróprias para o consumo, a Mina Pingo
D’agua, a mina do Toco e a Mina da Lacreme. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata.
Foi pedido para reforçar aos agentes comunitários que esclareça a população sobre o
hipoclorito de sódio para pingar duas gotas em cada litro de água, no caso de consumo
de agua de mina. Temos o hipoclorito disponível nas unidades de saúde. Não havendo
mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se
lavrasse a presente Ata.

