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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1223/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 10 de abril de 2015.

Aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2015, às 19h00 min, em sua sede própria, reuniuse 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 Carlos Alberto do Carmo
Mattos. Ausente o vereador Guilherme de Souza Nogueira ATA – Dispensada a leitura
da Ata n°. 1222/2015, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes.
EXPEDIENTE – 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”. Rio Novo, 24 de março de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz.
Prefeita Municipal. 02 – Projeto de Lei n°. 004/2015. ”Autoriza a abertura de Crédito
Especial no valor de R$ 40.000,00 e dá outras providências”. Rio Novo, 01 de abril de
2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 0 3 –
REQUERIMENTO N°. 22/2015. Exma. Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz.
DD. Prefeita Municipal. Rio Novo – MG. Os Vereadores que subscrevem nos termos
regimentais, solicitam ao Executivo Municipal que sejam construídos dois quebra molas
na Avenida Doutor Cândido de Oliveira Ribeiro, um em frente à residência n° 05, na
altura do Bairro Cerâmica e o outro em frente ao Laboratório Côrtes Vilela.
JUSTIFICATIVA: Essa solicitação vem atender pedidos dos moradores dos referidos
locais que reclamam da alta velocidade dos veículos que trafegam por essa Avenida, o
que pode ocasionar acidentes. Rio Novo, 08 de abril de 2015. Guilherme de Souza
Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião
José Esperança. Dulcimar Prata Marques. 04 – REQUERIMENTO Nº. 24/2015.
Exma. Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. DD. Prefeita Municipal. Rio Novo –
MG. Os vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação regimental
seja encaminhada a matéria a seguir discriminada. Solicite ao Executivo Municipal que
se cumpra a Lei n°. 1117/2013, que foi sancionada no dia 02 de maio de 2013 pelo
Executivo. Rio Novo, 09 de abril de 2015. Dulcimar Prata Marques. Guilherme de
Souza Nogueira. Carlos Alberto do C. Mattos. Sebastião José Esperança. Vinícius
Carvalho de Araújo. Vereadores Proponentes. 05 – REQUERIMENTO Nº 25/2014.
Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhor Vinicius Carvalho de Araujo.
O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovação
dos demais Edis, seja enviado à Gerência Regional do Banco Itaú, ofício solicitando a
implantação de caixa eletrônico 24 horas no munícipio de Rio Novo. JUSTIFICATIVA:
“Essa solicitação se faz necessária devido à demanda ocasionada pelo movimento
financeiro no munícipio, devido principalmente ao início dos voos da Empresa Aérea
Gol no nosso Aeroporto Regional, cujos funcionários, passageiros e outros tem se
hospedado e usado os serviços bancários na nossa cidade. Entramos em contato com a
gerência regional e esta nos orientou para que formalizássemos o pedido”. Rio Novo, 10
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de abril de 2015. Allan Martins Dutra Borges - Vereador – PMDB. 06 - Sistema
FIEMG. Juiz de Fora, 26 de março de 2015. Ofício n°. 010/2015. Ao Sr. Vinicius
Carvalho de Araujo. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Prezado Senhor.
Acusamos o recebimento de sua carta de solicitação e é com grande satisfação que
informamos que a ideia proposta por Vossa Senhoria para a realização de um encontro
para a apresentação das “Perspectivas de Desenvolvimento para a Zona da Mata
Mineira” já faz parte de nosso projeto de divulgação desse estudo. Nossa intenção é
reunir representantes dos poderes executivo e legislativo dos municípios da região em
uma reunião, que será agendada em breve. A data depende somente da adequação às
agendas do Presidente do Sistema FIEMG, Olavo Machado Junior, e do Secretário de
Estado de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sr. Altamir Rôso, que gostaríamos que
estivessem presentes no evento. Esta é a primeira vez que conseguimos realizar um
estudo minucioso propondo um modelo de desenvolvimento econômico diferenciado
para a Zona da Mata. Para a elaboração das propostas, foram necessários cerca de dois
anos de pesquisas, período no qual a FIEMG foi a campo e ouviu políticos,
representantes de entidades, líderes, estudiosos, presidentes de Sindicatos, empresários e
membros da sociedade civil organizada sobre suas expectativas com relação ao que
poderia ser feito para fomentar o desenvolvimento da região. Nosso desafio é promover
a competitividade da Zona da Mata e resolver os conflitos tributários e gargalos
logísticos que nos afetam. Temos a convicção de que para que a Zona da Mata saia
deste ostracismo no qual se encontra, será necessário criar uma nova ambiência
econômica. É preciso que sejam enfrentados diretamente os problemas que prejudicam
nosso desenvolvimento. Só assim poderemos preparar a região para um futuro próspero
e competitivo e mudar a trajetória de baixo crescimento econômico experimentado nos
últimos anos. Agradecemos o contato de Vossa Senhoria e informamos que em breve
esta reunião será agendada e o convite enviado. Cordialmente. Francisco Campolina.
Vice-Presidente FIEMG – Regional Zona da Mata. 07 – Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente. A Prefeitura Municipal de Rio Novo e o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Novo, convidam
todos para a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será
realizada no dia 17/04/2015 com início às 08:00 horas, no Espaço Cultural Professora
Maria Pinto. 08 – Audiência Púbica. O Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes, o presidente da Comissão de
Saúde, deputado Arlem Santiago, Isauro Calais, Antonio Jorge, Noraldino Junior e
Doutor Wilson Batista, convidam V. Exa. para a audiência pública em Juiz de Fora,
solicitada a requerimento dos seus últimos parlamentares e destinada a debater as
dificuldades e demandas dos hospitais do interior e o impacto da judicialização da saúde
nos municípios. 16 de abril de 2015 – 15 horas. Auditório do Banco do Brasil. Rua
Halfeld, 770 – 3° andar – Centro. Juiz de Fora. MG. 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 à
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2°
discussão e votação.
Aprovado por unanimidade dos presentes. 0 2 –
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REQUERIMENTO N°. 22/2015. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador
Allan Borges. Aproveito este requerimento para mais uma vez reiterar o requerimento
que apresentei a respeito do estudo que o município deve fazer a respeito da sinalização
de trânsito no município, não sabemos nem qual o impacto financeiro de tal medida, se
atendermos todas as solicitações de quebra-molas na cidade, imagine como ficará a
cidade. Gostaria que fosse localizado o requerimento sobre os “traffic calmings” para
reitera-lo. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 –
REQUERIMENTO N°. 24/2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. 04 – REQUERIMENTO N°. 25/2015. Em 1° e única
discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. Os usuários dos serviços do Itaú
reclamam muito da ausência de um caixa eletrônico na cidade, agora mais ainda, os
funcionários da Gol todos recebem pelo Itaú, é necessária a instalação do equipamento,
eu já entrei em contato com a Gerência Regional do Itaú, o gerente estará aqui para
levar este pedido, estou colhendo assinaturas do comércio de Rio Novo para levar até a
alta diretoria da instituição a nossa solicitação. Palavra com o vereador Eder Lima.
Quero parabenizar o vereador Allan por este pleito que é antigo, mas devemos mesmo
continuar a tentativa, sugiro que formalizemos através de um documento assinado pelo
legislativo e executivo para servir de suporte também. Palavra com o vereador José
Adriano. Realmente é um transtorno sair de Rio Novo para procurar uma agência do
Itaú com caixa 24 horas para sacar dinheiro, temos que aderir a esta solicitação para que
possamos trazer mais facilidade aos usuários do banco. Gostaria de fazer um
Requerimento Verbal, depois de quarta-feira, estive na obra próxima do asilo, um dos
funcionários me alertou e pediu para fazer um requerimento solicitando que seja feito
uma boca de lobo do outro lado da Rua, na esquina da casa do falecido Senhor
Laurinho, para já resolver o problema, é na esquina da Getúlio Vargas com a Jacob da
Paixão. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Gostaria de pedir aos vereadores que
utilizarem o requerimento verbal para que venham posteriormente apresentar na
secretaria da Casa uma justificativa. A respeito da FIEMG, o ofício que enviamos, eles
já responderam, todos já tem cópia, em breve haverá esta reunião solicitada por nós.
Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria de fazer um requerimento verbal para
que seja colocada iluminação no trecho entre o Balandino e a subestação da Energiza,
na estrada MG 353 indo em direção a Guarani. As pessoas que moram no Bairro da
Lagoinha acabam tendo que passar por um trecho escuro. Mesmo que a princípio seja
uma iluminação provisória já resolveria. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado
por unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Eder
Lima. A respeito do ofício recebido da Agência de Desenvolvimento, devemos
parabeniza-los, eles responderam prontamente nossa solicitação, nós teremos acesso ao
estudo que foi feito na região. Não participamos do estudo, que ao menos tenhamos
acesso a este projeto. Outra cobrança a mesa diretora, é que repito o convite da nossa
visita a sede da COPASA, reivindico novamente que nós vereadores estejamos em Belo
Horizonte com o presidente da empresa para mais uma vez cobrar o que foi solicitado
anteriormente. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Nós já entramos em contato
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várias vezes com a COPASA, mas devida as transições da troca de Governo ainda não
conseguimos, essa semana novamente tentaremos agendar a reunião. Palavra com o
vereador José Adriano. A respeito do EJA instalado no Povoado de Furtado de Campos,
as pessoas de mais idade estão gostando muito, todos estão muito alegres, hoje lá tem
cinco computadores que já podem ser usados, quando fui presidente desta Casa, o
prefeito Antônio de Moura Varotto enviou cinco máquinas para a localidade. Hoje as
mudanças valorizam muito as pessoas que lá residem. Estamos vendo a situação dos
municípios, o prefeito Célio Ferraz cancelou a exposição, o nosso município não ficará
diferente, se não houver exposição, não devemos estranhar, hoje Simão Pereira, uma
cidade de três mil habitantes, recebe o mesmo Fundo de Participação que nós. Outro
assunto é saber se já foi enviado o ofício ao Ministério Público a respeito da solicitação
de informações a sobre o anexo. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Sobre a
escolinha de Furtado de Campos, temos que parabenizar o Executivo, lá já houve
Laticínios, confecções, etc., infelizmente tudo foi se acabando, anteriormente já se
comentaram em fechar a escolinha que lá funciona, hoje vemos que a Prefeita Virgínia
vem trabalhando para que o local continue de portas abertas. Para o distrito é uma coisa
muito boa. No caso do EJA, a professora Valquíria disse que há uma pessoa de 80 anos
aprendendo a escrever e está muito alegre. Sobre o requerimento do vereador José
Adriano, na época que foi solicitado o presidente era o vereador Guilherme Nogueira,
parece que alguns vereadores disseram que não havia necessidade de enviar, por isso
não foi enviado ainda, mas esta semana sem falta eu enviarei, se foi requerido e
aprovado temos que enviar. Palavra com o vereador Allan Borges. Temos um projeto do
arquiteto Oscar Niemeyer, sobre um portal para a entrada da cidade, poderíamos tentar
movimentar esse projeto. Palavra com o vereador Eder Lima. Não entendo porque este
portal está parado, não tem um engenheiro, um político que não queira o nome dele
alinhado ao do Oscar Niemeyer, temos que desengavetar o projeto. Palavra com o
presidente Vinícius Araujo. Gostaria de informar que a Nicole Gattas entregou nesta
semana o restante do projeto arquitetônico da sede da Câmara, estamos dando um passo
de cada vez, talvez não seja possível nesta legislatura dar início a obra, pelos problemas
com ônibus escolar, etc., mas quem sabe consigamos ainda este ano murar o terreno.
Sobre a solicitação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente sobre a
designação de cinco delegados e cinco suplentes da Câmara Municipal, indicaremos
cinco delegados e quatro suplentes, pois somos nove vereadores. Ficam indicados como
delegados os vereadores Eder Lima Moreira, Dulcimar Prata Marques, Allan Martins
Dutra Borges, Dionísio Da Dalt Netto e Vinicius Carvalho de Araujo. Ficam indicados
como suplentes os demais vereadores. Palavra com o vereador Eder Lima. Estive com
as meninas que estão organizando esse evento, na verdade não vamos participar do
Conselho, mas da Conferência Municipal que possivelmente vai eleger um delegado
para participar da Conferência Estadual e posteriormente da Conferência Federal. É o
Conselho que gere os recursos que cuida dos direitos da Criança e do Adolescente. É
importante sobretudo pela fiscalização do trabalho do Conselho Tutelar. Não havendo
mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se
lavrasse a presente Ata.
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