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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1196/2014
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 17 de outubro de 2014.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2014, às 19h min, em sua sede própria,
reuniu-se 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,
Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araujo, José
Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Eder Lima Moreira, Dulcimar
Prata Marques e Allan Martins Dutra Borges. ATA – Dispensada a leitura das Atas n°.
1194/2014 e n°. 1195/2014, foram às mesmas aprovadas por unanimidades dos
presentes. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 019/2014. “Dispõe sobre a
regulamentação do serviço de taxi no Município de Rio Novo – MG”. Rio Novo, 19 de
setembro de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal.02 –
REQUERIMENTO Nº. 83/2014. Ao EXMO. Sr. Guilherme de Souza Nogueira.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência: Solicitação. O vereador que
este subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício ao
Executivo Municipal solicitando, com urgência, a reposição ou troca dos seguintes
materiais para maior segurança e conforto dos praticantes de hidroginástica da Praça de
Esportes: adquirir pelos menos 30 macarrões (espaguetes boia), 1 (um) guarda-sol
(tendo em vista que o que lá havia foi roubado), 1 kit de aferir pressão (não podendo ser
digital, tendo em vista o iminente risco de contato com a água) e ainda a troca da Escada
da Piscina (muito enferrujada) por uma de Inox – que não enferruja. Justificativa: Este
requerimento visa melhorar a estrutura dos usuários dos programas de esportes
oferecidos pela Prefeitura de Rio Novo, na Praça de Esportes. Hoje, os materiais acima
citados – os que existem – estão precários e outros tantos faltam para atender bem a
todos. Pelo atendimento a diversos usuários hipertensos, o profissional que lá atua
necessita com urgência de um kit de aferir pressão, para melhor monitoramento das
pessoas. E a escada – sempre um problema – precisa ser trocada por uma mais moderna,
que não enferruje. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e
consideração. Sala das Sessões “Messias Lopes”, em 15 de outubro de 2014. Eder Lima
Moreira. Vereador Proponente.03 – Requerimento n°. 084/2014. REQUERIMENTO
Nº 84/2014. Ao EXMO. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. Referência: Indicação. O vereador que este subscreve requer
que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal
indicando a instalação urgente de iluminação na quadra do Bairro Renascer, bem como
nas intermediações do mesmo (no espaço onde acontece a chegada da canoagem de
Nossa Senhora Aparecida). OBS: ao se colocar a iluminação da quadra, é possível
aproveitar a estrutura para colocar um refletor direcionado para o referido espaço.
Justificativa: Este requerimento é fundamento em recente visita ao local e, sobretudo, na
solicitação urgente advinda dos moradores do Bairro Renascer. Lembro que ainda no
ano passado tal solicitação foi feita, mas não atendida. Agora, a urgência se torna ainda
mais evidente devido à maior escuridão do local, hoje bem arborizado, pois torna-se
propício para usuários de entorpecentes ficando perigoso para os munícipes que ali
moram. Atenção, cortar as árvores não é a solução, mas sim ampliar a iluminação,
podendo fazer do local até uma pracinha para os moradores. Além disso, a iluminação
da referida quadra possibilitará a utilização da mesma à noite, sobretudo, para aqueles
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moradores que não podem usufruir da mesma durante o dia, por exemplo, porque
trabalham. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e consideração.
Sala das Sessões “Messias Lopes”, em 15 de outubro de 2014. Eder Lima Moreira.
Vereador Proponente. 04 – REQUERIMENTO Nº. 85/2014.Ao EXMO. Sr. Guilherme
de Souza Nogueira. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência:
Solicitação. O vereador que este subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja
encaminhado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações sobre o porquê do
atraso na atualização do Portal da Transparência (última atualização 30/09/2013), o
mesmo servindo para o âmbito da Câmara Municipal (última atualização 30/11/2013) já
que é a mesma empresa – PLANEJAR – quem presta o serviço aos dois
poderes.Justificativa: Procurado por munícipes interessados em acompanhar as contas
de ambos os órgãos – Executivo e Legislativo – e após verificação, constatei o atraso e
atendendo ao pedido transformei o mesmo neste requerimento, a título de garantir
celeridade de acesso às informações.Certo do atendimento e sem mais para o momento,
despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das Sessões “Messias Lopes”, em
15 de outubro de 2014.Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. Assinam juntos todos
os vereadores. 05 – De: Aloisio Alex de Barros Alves. Senhores vereadores. Gostaria
de atentá-los sobre a situação da Cachoeira do Calixto: secou-se completamente. Se
existe alguma regulamentação quanto ao uso de sua agua pela COPASA. Parece-me
necessário que alguma providência seja tomada. Desde já lhes agradeço. Grande abraço
a todos. Pastor Aloisio Alex. 06 – Excelentíssimos Vereadores. Comunicamos que
marcamos nossa próxima reunião para o dia 29/10/2014 às 19:00h, na Sala de Sessão da
Câmara Municipal de São João Nepomuceno. Solicitamos o empenho de V. Exa. na
aprovação do projeto, pois, sem o mesmo não conseguimos caminhar nesta luta que é a
questão de zoonose e cães vadios em nossa região. Contamos com vossa colaboração.
Anexamos novamente o Projeto para aprovação. Gratos. Vereadores Sebastião Barbosa
e Ruy Barbosa. ORDEM DO DIA – Projeto de Lei n°. 019/2014. “Dispõe sobre a
regulamentação do serviço de taxi no Município de Rio Novo – MG”. Encaminhado à
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2°
discussão. Foi cedida a palavra ao Dr. Erondino, advogado de Cleide Laís Tostes
Xavier, proprietária de placas licitadas para o Aeroporto Regional. Palavra com o
presidente Guilherme Nogueira. Não é obrigatória minha votação, caso fosse, votaria a
favor do projeto. Palavra com o vereador José Adriano. A licitação foi feita, eu acho que
tem “maracutaia”, eu falo isso porque é verdade, não é por ser do meu cunhado não,
meu voto é contra o projeto. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Respeito a
posição de vocês, acho um absurdo o fato do executivo não ter recebido vocês para um
diálogo, que por sessenta e cinco dias tentaram conversar com o Executivo. Palavra com
o vereador José Adriano. Hoje, por exemplo,em Coronel Pacheco, todas as placas de lá
deverão ser licitadas. Temos que mudar o nosso pensamento, tudo deve ser feito de
forma correta. Palavra com o vereador Allan Borges. No meu ponto de vista se fosse
para acertar tudo teria que voltar e fazer uma nova licitação, não sei como será feito.
Palavra com o vereador Vinícius Araujo. Voto a favor do projeto, pois não vejo que
interferirá na licitação feita para o Aeroporto. Quando limita a quantidade de dois
veículos para cada mil habitantes, só haverá concessão de alvará para novas placas
quando a população do município praticamente dobrar. Palavra com o vereador Eder
Lima. Com todo respeito ao trabalho do Sr. Erondino, nós já ouvimos outros advogados,
o do sindicato dos taxistas e o da Câmara e não vimos nada que implique em erro grave
desta Casa, mas como tem dois lados, cabe a nós trabalhar o bom senso. Agindo no bom
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senso creio que esta lei não interfere lá no Aeroporto, somente seria assim se tivesse
inserido ponto livre no Aeroporto. Essa discussão já vem sendo feita há bastante tempo,
já pedimos documentação ao Estado solicitando informações sobre como funciona o
Aeroporto, até para descobrir sobre a arrecadação do local nós tivemos que discutir. Em
2° votação. Aprovado com um voto contrário do vereador José Adriano Tostes Xavier.
02 – Requerimento n°. 83/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder
Lima. Falarei sobre os três requerimentos de uma vez. O 83 é para atender o pedido dos
próprios usuários do serviço de hidroginástica, o 84 é que em visita ao bairro Renascer
eles continuam pedindo iluminação da quadra do bairro, os moradores de lá certamente
se organizariam para cuidar do local, levar a urbanização para o local. O outro é para
cobrar da planejar uma atualização mais rápida das informações no portal da
transparência. Tanto da Câmara quanto do Executivo. Em 1° e única votação. Aprovado
por unanimidade dos presentes. Palavra com o Presidente Guilherme Nogueira. Assumo
total responsabilidade pelo atraso no portal da transparência da Câmara. Tomarei
providencias para sanar os atrasos. Sugiro aos demais vereadores que assinem junto o
requerimento 85, pois é de vital importância. 03 – Requerimento n°. 84/2014.Em 1° e
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 –
Requerimento n°. 85/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Alan Borges. Quero apresentar
requerimento verbal solicitando ao Executivo iluminação para o Parque de Exposições.
Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra
com o vereador Eder Lima. Além de ver aqui o requerimento do Aloísio precisamos
saber o que será feito. Que seja encaminhado ofício a COPASA para nos informar sobre
o que será feito por conta da falta de água.PALAVRA LIVRE – Palavra com o
vereador Eder Lima. Quero lembrar que precisamos transformar em requerimento os
pedidos da Terceira Idade, principalmente o pedido do Terapeuta Ocupacional. Palavra
com o presidente Guilherme Nogueira. Perguntei a Terceira Idade se gostariam de
receber a doação daquele som que nós substituímos aqui na Câmara, quero pedir a
autorização de V.Exas.para doar o som para a Terceira Idade. Não havendo mais quem
desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a
presente Ata.
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