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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1217/2015

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 13 de março de 2015.

Aos 13 (treze) dias do mês de março 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 Vinicius Carvalho de Araujo 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, 
Guilherme de Souza Nogueira, Dulcimar Prata Marques e Allan Martins Dutra Borges 
ATA – Dispensada a Leitura da Ata n°. 1216/2015, foi à mesma aprovada com uma 
abstenção do vereador Allan Martins Dutra Borges. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de 
Lei n°. 001/2015- “Autoriza Adequação dos Anexos I e III da Lei 1.101 de 29/06/2012 
e dá outras providências”. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2015. Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02 – Projeto de Lei n°. 002/2015. “Dispõe 
sobre a Revisão Geral Anual dos Servidores Públicos do Município de Rio Novo e dá 
outras Providências”. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2015. Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 03 – Projeto de Lei n°. 01/2015. Reajusta 
vencimentos dos cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e do Quadro de Inativo 
da Câmara Municipal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Novo, 12 de 
março de 2015. Vinicius Carvalho de Araujo. 04 – REQUERIMENTO Nº 17/2015. 
Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Vinícius Carvalho de Araújo. O 
Vereador que abaixo subscreve, requer 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 solicite junto à COPASA a 
instalação de hidrantes no entorno da Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. 
JUSTIFICATIVA: "Esta solicitação se faz necessária, uma vez que  nosso principal 
ponto turístico é rodeado de casarões históricos, dentre eles a sede dos poderes 
Executivo e Legislativo. É bom lembrar ainda, que devido ao incidente ocorrido no 
prédio da Padaria Santo Antônio no último final de semana ( um ventilador de parede 
foi deixado ligado após o fechamento da mesma, fato que ocasionou um curto circuito 
devido ao aquecimento, por pouco não se transformando em um incêndio de grande 
proporção), vários cidadãos vieram nos alertar sobre a necessidade de instalação dos 
referidos hidrantes”. Rio Novo, 11 de Março de 2015. Allan Martins Dutra Borges - 
Vereador Proponente. 05 – REQUERIMENTO Nº 17/2015. Ao Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo. Sr. Vinícius Carvalho de Araújo. O Vereador que abaixo 
subscreve, requer 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 solicite junto à COPASA a instalação de 
hidrantes no entorno da Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. JUSTIFICATIVA: "Esta 
solicitação se faz necessária, uma vez que nosso principal ponto turístico é rodeado de 
casarões históricos, dentre eles a sede dos poderes Executivo e Legislativo. É bom 
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lembrar ainda, que devido ao incidente ocorrido no prédio da Padaria Santo Antônio no 
último final de semana (um ventilador de parede foi deixado ligado após o fechamento 
da mesma, fato que ocasionou um curto circuito devido ao aquecimento, por pouco não 
se transformando em um incêndio de grande proporção), vários cidadãos vieram nos 
alertar sobre a necessidade de instalação dos referidos hidrantes”. Rio Novo, 11 de 
Março de 2015. Allan Martins Dutra Borges - Vereador Proponente. Assina junto 
vereador Guilherme de Souza Nogueira. 06 – Requerimento n°. 019/2015. Ao Exmo. 
Sr. Vinicius Carvalho de Araújo. DD. Presidente da Câmara Municipal. Os vereadores 
que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a 
matéria a seguir: Solicite à Diretoria da COPASA em Belo Horizonte, informações 
sobre quais os recursos investidos e obras executadas ano a ano desde a assinatura de 
seu contrato com o Município de Rio Novo, quando se tornou responsável pelo 
abastecimento de água da cidade. Justificativa: A Câmara vem solicitar tal informação 
tendo em vista forte cobrança dos munícipes, que reclamam da falta de investimentos da 
empresa no Município e também para um comparativo com os investimentos da 
empresa nas demais cidades que atende. Rio Novo, 11 de março de 2015. Sebastião José 
Esperança. Guilherme de Souza Nogueira. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Dulcimar 
Prata Marques. Vinicius Carvalho de Araujo. Assina junto o vereador Eder Lima 
Moreira. 07 – REQUERIMENTO Nº 20/2015. 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 Exmª Prefeita Municipal, Srª Maria Virgínia do Nascimento Ferraz; 
- Reiteram pedido para que o Executivo Municipal tome providências em relação a 
limpeza de terrenos e lotes abandonados em nossa cidade. JUSTIFICATIVA: "Os 
Vereadores que subscrevem, vem através deste requerimento solicitar mais uma vez, 
que o Executivo tome as devidas providências em relação ao tema. Existem em nossa 
cidade vários lotes e terrenos completamente abandonados, onde o mato, animais 
peçonhentos e até mesmo lixo proliferam de forma assustadora. O Executivo Municipal 
possui a prerrogativa de notificar aos proprietários dos referidos imóveis quanto à 
conservação e limpeza dos mesmos e, caso não sejam tomadas as devidas providências, 
multar. É inadmissível que uma cidade que há pouco tempo atrás viveu e sofreu com 
inúmeros casos de Dengue, não tome uma postura séria e firme em relação ao assunto 
aqui solicitado, e é bom lembrar, solicitado mais uma vez." Rio Novo, 12 de Março de 
2015. Vereadores Proponentes: Guilherme de Souza Nogueira. Carlos Alberto do 
Carmo Mattos. Dulcimar Prata Marques. Sebastião José Esperança. Vinícius Carvalho 
de Araújo. Assina junto o vereador Eder Lima Moreira. 07 – REQUERIMENTO Nº 
21/2015. 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 Exma. 
Prefeita Municipal, Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz; - Solicita que o 
Executivo Municipal atenda o disposto na Lei nº 12.994 de 17 de Junho de 2014, e faça 
o pagamento do Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
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Combate às Endemias. JUSTIFICATIVA: "Os Vereadores que este requerimento 
subscrevem, solicitam do Executivo que se faça cumprir a Lei Federal nº 12.994 de 17 
de Junho de 2014, que estabeleceu o Piso Salarial das categorias de Agentes 
Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, que exercem 
importantíssimo trabalho em nosso município. Solicitamos ainda, que seja efetuado 
também o pagamento retroativo aos meses anteriores.” Rio Novo, 13 Março de 2015. 
Vereadores Proponentes: Guilherme de Souza Nogueira. Carlos Alberto do Carmo 
Mattos. Dulcimar Prata Marques. Sebastião José Esperança. Vinícius Carvalho de 
Araújo. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 001/2015- “Autoriza Adequação 
dos Anexos I e III da Lei 1.101 de 29/06/2012 e dá outras providências”. Encaminhado 
a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 
002/2015. “Dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos Servidores Públicos do Município 
de Rio Novo e dá outras Providências”. Encaminhado a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Projeto de Lei n°. 01/2015. Reajusta 
vencimentos dos cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e do Quadro de Inativo 
da Câmara Municipal. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 
1° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 0 4 – 
REQUERIMENTO Nº 17/2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Eder Lima. A defesa civil já existe, 
o presidente é o Ronam, o Sargento Maicon do corpo de Bombeiros é responsável por 
estes assuntos no município, a vinda da brigada é algo já solicitado, embora seja difícil, 
mas é um pedido que devemos manter. 05 – REQUERIMENTO Nº 18/2015. Em 1° e 
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 – 
REQUERIMENTO Nº 19/2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 07 – REQUERIMENTO Nº 20/2015. Em 1° e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 0 8 – 
REQUERIMENTO Nº 21/2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. Requerimento Verbal da vereadora Dulcimar Prata 
Marques. Que solicite a prefeita urgentemente um vigia para o anexo da Santa Casa, 
pois o mesmo não oferece segurança alguma e no período da noite fica fechado, 
portanto, propício a arrombamentos. Requerimento Verbal do vereador Eder Lima 
Moreira solicitando que lhe enviemos os requerimentos e documentos através de e-mail 
para economia de papel e tinta. Requerimento Verbal do vereador Allan Borges. Solicita 
que o município crie a brigada contra incêndio e adquira os equipamentos necessários 
para o seu funcionamento, como mangueiras, etc. Em discussão e votação. Aprovados 
por unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. É indignante a situação que vou relatar. Devolvi aos cofres 
públicos cinco mil reais no final de dezembro de 2014 com indicação de que fossem 
repassados á APAE e o Executivo repassou somente mil reais à instituição. Tudo 
previamente combinado com a Senhora Prefeita. Palavra com o vereador José Adriano. 
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Sobre a COPASA, temos que ver o contrato para que possamos reclamar, mas a partir 
do momento que a água esteja suja, ai já é outra coisa. Quero também falar ao vereador 
Guilherme, na época que eu fui presidente, todos os repasses que eu devolvi aos cofres 
públicos com indicação foram feitos, inclusive para a Associação de Furtado de Campos 
eu poderia repassar dois mil reais e eu repassei cinco mil, com os quais foram 
adquiridos cinco computadores. Tenho outra impressão hoje do Totõe Varotto, tudo que 
foi pedido ele fez, o prefeito tem que fazer o que foi combinado. Eu cheguei na época a 
bancar aquele torneio de mountain bike que houve no município, fizemos tudo através 
de repasses feitos ao Executivo. Sobre a nossa Santa Casa, embora não tenha ido lá 
votar, hoje vejo a luta dos vereadores unidos aí, tem tudo para dar certo, pelo que o 
Tarcísio falou comigo ele tem boas ideais, o difícil será reabrir o hospital, mas tem tudo 
para dar certo. Palavra com o vereador Eder Lima. Quero fazer coro ao que disse o 
vereador Guilherme, a respeito dos repasses que não foram feitos conforme o 
combinado com a prefeitura. Não posso deixar de ressaltar a ação do que o Dionísio fez, 
encabeçando uma chapa para provedoria da Santa Casa, ele reacendeu a esperança de 
que a Santa Casa se reabrisse. 
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