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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1222/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 01 de abril de 2015.

Ao 01 (primeiro) dias do mês de abril 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, Dulcimar Prata Marques e Guilherme de Souza Nogueira. Ausente
vereador e Carlos Alberto do Carmo Mattos. ATA – Dispensada a leitura da Ata n°.
1221/2015, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 –
Parecer ao Projeto de Lei n°. 003/2015. Data: 24/março de 2015. Autoria: Prefeita
Municipal de Rio Novo. Objetivo: “Concessão de Uso de Terreno e Galpão de propriedade
do Município, para fins que menciona e dá outras providências”. Cópia do projeto em
epígrafe foi encaminhada pela Presidência da Câmara com solicitação de parecer.
PARECER: Pretende o Projeto, autorização Legislativa ao Executivo para conceder o direito
de uso de imóvel próprio do patrimônio municipal, situado no bairro das Mangueiras com
área de 223,75m², incluindo o galpão com 132,98 m² de construção. A empresa beneficiada
pela concessão, identificada no Projeto como Artemis Aviamentos Indústria e Comércio
Ltda. encontra-se instalada no mesmo bairro, em local próximo a área citada, regularmente
constituída e em pleno funcionamento. O Projeto estabelece em seus artigos todas as
condições necessárias que deverão constar do documento público da concessão, nos termos
da Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, estabelecendo condições essenciais
à validade do ato pretendido. A finalidade, portanto, atende aos programas de
desenvolvimento social e econômico no Município. Certificada, portanto, a legalidade do
Projeto quanto à autoria e objetivos, opinamos pelo prosseguimento de sua tramitação
regimental, com remessa para os pareceres das Comissões Permanentes, com vistas a
posterior discussão e votação. Câmara Municipal de Rio Novo, 31 de março de 2015. Brenildo
Ayres do Carmo. 28977/ OABMG. 02 – Projeto de Lei n°. 003/2015. “Autoriza Concessão
de Uso de Terreno e galpão de propriedade do Município, para fins que menciona e dá
outras providências”. Rio Novo, 24 de março de 2015. Maria Virginia do Nascimento
Ferraz. Prefeita Municipal. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 003/2015.
“Autoriza Concessão de Uso de Terreno e galpão de propriedade do Município, para fins
que menciona e dá outras providências”. Encaminhado a todas as Comissões para emissão
de parecer. Em 1° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra
com o vereador Sebastião Esperança. Gostaria de defender este projeto em dois atos,
primeiro pela pessoa do Senhor Ivan, que já está há mais ou menos dez anos em Rio Novo,
não se vê falar nada de ruim a seu respeito, nunca ouvi falar de um atraso no pagamento,
uma pessoa de caráter ilibado, este é um projeto de seção de imóveis dos mais justos aqui
passados. Senhor Ivan gosta de nossa cidade, foi oferecido a ele um galpão em Guarani, mas
ele não foi, esperou ser liberado aqui, ao menos vinte e cinco empregos serão gerados a
partir desta ampliação. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Gostaria de deixar
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registrado, que o projeto chegou aqui o ano passando solicitando urgência, na época eu
procurei o Sr. Ivan e o Heitor, prometendo que o projeto passaria aqui na Câmara o mais
rápido possível, mas por 2014 ser ano político nós não poderíamos aprova-lo, tenho certeza
que como o vereador falou espero que seja votado realmente por unanimidade. Gostaria de
fazer um Requerimento Verbal, que encaminhe com urgência ofício convidando os
representantes do consórcio que está cuidando da iluminação pública de nossa cidade para
vir a Câmara e após confirmação, que se convide os moradores, que ainda estão ainda
confusos sobre quem procurar, que seja em audiência pública ou em reunião aqui na
Câmara, para que possamos nos inteirar do assunto, se possível com a presença da
população. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Palavra com o vereador Eder Lima. Gostaria de fazer um Requerimento verbal. Para
utilizarmos sempre da política de boa vizinhança. Que seja enviado um ofício de boas vindas
a recente fábrica instalada Guarani Embalagens e deixar-nos a disposição para o que
pudermos auxilia-los. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos
presentes. Palavra com o vereador José Adriano. Semana passada um empresário me
procurou, está passando por dificuldades e perguntou se a prefeita não poderia custear um
aluguel para sua empresa que gera vinte e cinco empregos. Se não conseguir acho que a
Maria Helena custeará um aluguel para ele em Goianá. Peço ao presidente que procure a
prefeita para uma conversa sobre o assunto. Gostaria também parabenizar os dois vereadores
Alan e Sebastião que estão empenhados em tentar reabrir a nossa Santa Casa. Palavra com o
presidente Vinícius Araújo. O provedor eleito, Tarcísio, está agendando uma visita com o
Secretário de Saúde do Estado, com uma comitiva composta por prefeitos da região. Ao
procurar o executivo foi justificado que a entidade não estando em funcionamento, não é
possível o executivo passar subvenção para a Santa Casa, parece que o provedor está
tentando solucionar o problema. Palavra com o vereador Allan Borges. Quero fazer um
Requerimento Verbal, que seja enviado ofício de boas-vindas a GOL Linhas Aéreas,
agradecendo também aos funcionários que decidiram se hospedar em Rio Novo. Em 1° e
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes PALAVRA LIVRE –
Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Parece-me que já atenderam nosso requerimento
em relação ao vigia no anexo, também quero falar que existem médicos nos três PSF’s,
atendendo três dias na semana. Palavra com o vereador Allan Borges. Quero aqui pedir
desculpas a V. Exas. pelo fato de que estive no aeroporto no primeiro voo da Gol e coloquei
uma palavra de forma incorreta, acabei colocando nas redes sociais como “único”
representante de Rio Novo, talvez não devesse ter me expressado desta forma. Também
como fui surpreendido digo que devemos estar atentos para todas estas situações, são coisas
que passam despercebidas, se estivermos atentos conseguiremos muitas coisas boas para Rio
Novo. Talvez nas dificuldades que o país está vivendo, nossa cidade esteja indo na
contramão. Podemos ter nossas divergências, mas se falar mal de Rio Novo eu brigo. Na
segunda-feira, conversando com a prefeita falei de levantar uma placa próximo do aeroporto
exaltando o nome da cidade. A respeito da Santa Casa, estive com a chefe de gabinete da
Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Dra. Maria Teresa, que nos recebeu, nos animou, é
missão deste governo dar suporte aos pequenos hospitais, eles querem saber quais são as
nossas pretensões. Meio em rota de colisão com o provedor, mas eu tive uma boa conversa
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com ele lá em Juiz de Fora hoje, creio que tem que haver choques benéficos para um
despertar o outro, ele está levantando todas as questões para que possamos conseguir a
Certidão Negativa e assim alcançarmos o nosso objetivo. Palavra com o presidente Vinícius
Araújo. Infelizmente o fato da inauguração dos voos da Gol, passou mesmo despercebido,
mas foi muita oportuna a presença do vereador Allan. Palavra com a vereadora Dulcimar
Prata. Uma coisa que temos que começar a pensar é o fato de Goianá estar utilizando direto
o anexo, hoje a ambulância vem direto para Rio Novo, quem é que paga os custos com o
morador de Goianá? Cabe ao executivo ou ao secretário entrar em contato com Goianá e
solucionar a questão, nós não deixaremos de atender ninguém, mas precisamos saber
legalmente até onde seremos referência. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. O
momento nos leva a jamais recusar, até mesmo por ver a prefeita de Goianá totalmente
empenhada em reabrir a Santa Casa. Aproveito e solicito que a prefeita veja a possibilidade
de colocar uma placa dentro do aeroporto com o texto, seja bem-vindo a Rio Novo. Palavra
com o vereador Alan Borges. Na minha modesta campanha para deputado estive em
algumas residências em Goianá e a primeira pergunta que ouvia era a respeito da Santa
Casa, o mesmo trabalho que o nobre vereador Sebastião falou, e a Maria Elena está disposta
a ajudar, podemos fazer o mesmo trabalho de mobilização em Goianá também. Não havendo
mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a
presente Ata.
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