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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1224/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 17 de abril de 2015.

Aos 17 (dezessete) 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, Carlos Alberto do
Carmo Mattos e Guilherme de Souza Nogueira ATA – Não havendo tempo hábil para
leitura da Ata n°. 1223/2015, será a mesma votada posteriormente. EXPEDIENTE – 01
– Parecer Assessoria Jurídica. PARECER inicial sobre o Projeto de Lei 004/2014 de
01/04/2015, de autoria do Executivo Municipal. Solicitação da Presidência da Câmara.
O Projeto de Lei em análise, pretende autorização legislativa para abertura de Crédito
Especial no valor fixado de R$ 40.000,00, para atender despesa com “Reforma e
Ampliação do Arquivo Público Municipal”.O art. 1º observa a exata classificação
orçamentária do crédito pretendido, especificando a despesa na Unidade de Cultura e
Sub unidade. Importante observar que nos termos do art. 46 da Lei 4320/64, “o ato que
abrir o Crédito Adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação
da despesa até onde for possível”. No caso, a classificação deve abranger os
desdobramentos: Custeios, Transferências Correntes, investimentos, Transferências de
Capital e os Elementos (pessoal, material, obras, equipamentos etc.). O Projeto de Lei,
no art. 2º autoriza a Prefeita a utilizar como fonte de recursos o cancelamento parcial da
dotação do Orçamento Municipal: 2.02.01.04.122.002.1.01.31.4.4.90.51 Na indicação
do recurso, ou seja, dotação a ser anulada parcialmente, deverá a classificação ser
melhor detalhada em categorias e elementos para impedir ou evitar cancelamento de
dotações consignadas para despesas essenciais. Deverá também ser mencionado o valor
exato do cancelamento. Segundo justificativa, pretende-se pleitear junto à Secretaria de
Estado do Governo, ampliação de meta e alteração de convênio, cujo objeto é a reforma
e ampliação do Arquivo Público Municipal localizado na Rua Franklin Procópio nesta
cidade. Caso já exista mencionado convênio cuja alteração se pretende, é conveniente e
importante que cópia deste documento seja também anexada ao projeto inclusive para
melhor análise dos ilustres Vereadores. É conveniente corrigir a redação do artigo 2º,
em seu início. Quanto à autoria, o Projeto reveste-se de legalidade. À consideração das
Comissões Permanentes. Câmara Municipal de Rio Novo, em 15 de abril de 2015. Rio
Novo, 17 de abril de 2015. Brenildo Ayres do Carmo. 28977/ OABMG. Assessor
Jurídico. 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. 03 – Parecer Assessoria Jurídica.
PARECER – Por solicitação da Presidência sobre o Projeto de Lei 005/2015 que
“autoriza abertura de Crédito Especial no valor de R$ 40.000,00 e dá outras
providências”. O Projeto de lei pretende autorização ao Prefeito Municipal para abertura
de Crédito Especial no valor de R$ 40.000,00, com vistas à aquisição de um veículo
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destinado aos serviços do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social. O artigo
1º especifica a dotação a ser incluída no orçamento municipal, mencionando exato
objetivo do crédito a ser aberto e a classificação da despesa pela Unidade Orçamentária,
Subunidade, Categoria Econômica e Elementos da Despesa, considerando os
respectivos Códigos estabelecidos pela Lei 4.320/64. O artigo 2º do Projeto indica a
fonte do recurso para abertura do Crédito Especial, mencionando apenas o Código da
dotação que se pretende anular ou cancelar parcialmente. Neste caso, a indicação desta
dotação a ser anulada deverá conter todas as especificações para sua identificação
completa, a exemplo da dotação criada, para atender exigências legais: art. 43, § 1º, III
da Lei 4320/64 e art. 167, V da Constituição da República. É conveniente e necessário
que no art. 2º do Projeto sejam acrescentados, portanto, os demais itens da identificação
da dotação a ser anulada mencionando também o valor de R$ 40.000,00. É conveniente
corrigir a redação do artigo 2º, em seu início. Quanto à autoria, o Projeto reveste-se de
legalidade. À consideração das Comissões Permanentes. Câmara Municipal de Rio
Novo, 16 de abril de 2015. Brenildo Ayres do Carmo. 28977/ OABMG. Assessor
Jurídico. 04 – Projeto de Lei n°. 005/2015. ”Autoriza a abertura de Crédito Especial no
valor de R$ 40.000,00 e dá outras providências”. Rio Novo, 10 de abril de 2015. Maria
Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 05 – Ofício PM/2015/104. Do
Gabinete da Prefeita. Para Câmara Municipal. Ref.: em anexo resposta ao requerimento
referente a ANEEL sobre Iluminação Pública. 06 – Ofício PM/2015/103. Do Gabinete
da Prefeita. Para Câmara Municipal. Ref.: em anexo resposta ao requerimento
CM/2015/25. Em anexo resposta ao referido requerimento. 07 – COPASA.
Comunicação Externa n°. 012/2015. Ao Exmo. Sr. Vinicius Carvalho de Araujo.
Referência: Ofício CM/2015/24. Encaminha requerimento sessão do dia 13.03.2015.
Senhor Presidente. Em resposta à solicitação de Vossa Excelência, por meio do ofício
CM/2015/24 referente aos investimentos feitos pela COPASA MG no Município de Rio
Novo, temos a informar que o valor total corresponde a R$ 1.415.835,53, distribuídos
da seguinte forma: De 2002 a 2003 – Convênio para Implantação do Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do Aeroporto Regional da
Zona da Mata – no valor de R$ 448.519,00, com recursos do SETOP – Secretaria de
Estado de Transporte e Obras Públicas; de 2008 a 2012 – Implantação da Estação de
Tratamento de Água, Casa de Química, Estação Elevatória de Água Tratada, Adutora de
Água Tratada, Rede de Distribuição de Água e Ligação Predial de Água – no valor de
R$ 967.316,53, com recurso próprio. Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência,
renovando protestos de apreço e consideração. Atenciosamente. Frederico Delfino.
Diretor de Operação Centro Leste. Belo Horizonte, 08 abril de 2015. 08 – EMATER.
Ilmo. Sr. Vinicius Carvalho de Araujo. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. É com satisfação que encaminhamos a V. Sa., o Relatório Anual de Atividades,
onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater MG, e os resultados
alcançados no ano de 2014, neste munícipio. Reconhecemos o destacado papel desta
Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar
oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade
municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de
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modo especial, a dinamização do setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os
resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Municipal
– Executivo e Legislativo – que não mediu esforços ara propiciar as condições
necessárias para que a equipe local da Emater – MG pudesse desenvolver as ações de
assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários.
Colocamo-nos a disposição. Cordialmente. Augusto Cesar da Silva. Equipe Local da
Emater – MG. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 004/2015. ”Autoriza a
abertura de Crédito Especial no valor de R$ 40.000,00 e dá outras providências”. Prazo
solicitado pelo vereador Sebastião Esperança, pela Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. 02 – Projeto de Lei n°. 005/2015. ”Autoriza a abertura de Crédito
Especial no valor de R$ 40.000,00 e dá outras providências”. Em 1° discussão. Palavra
com o vereador Guilherme Nogueira. Com o intuito de enriquecer a primeira discussão
sobre o projeto 005/2015, é importante atentar para os erros que o nosso assessor
jurídico aponta neste projeto, não sei se a comissão de justiça se disponibilizará para
fazer as correções ou devolverá para o Executivo. Fico muito reticente
com a abertura de créditos especiais para a compra de veículos em nosso município,
tenho receio do mau uso deste veículo, que o veículo seja usado para atender outras
demandas. Deveria haver um meio de criar emendas que coibissem o mau uso destes
veículos, embora a justificativa do projeto alegue que seja para uso da Assistência
Social, gostaria de com a concordância de todos solicitar a presença da Secretária de
Assistência Social para explicar melhor qual a utilização deste veículo, para o projeto
ser melhor esclarecido, que a secretária de Ass. Social viesse a esta casa explicar sobre a
aquisição do veículo. Um veículo gera despesa com motorista, combustível, com IPVA
e com outras coisas. Melhor analisar bem para que depois não fiquemos vendo como
está na internet, denúncias de várias formas incorretas de uso dos veículos do
município, nós tivemos há duas semanas atrás o pedido do Prainha F.C para levar
jogadores para um jogo, a prefeita justificou que não cederia o veículo pois a Câmara
denunciaria. O que vemos é que quando é da conveniência da prefeita ela libera os
veículos para qualquer coisa, quando não quer liberar ela joga a culpa na Câmara.
Gostaria de saber a opinião dos outros vereadores para que possamos tomar posição a
respeito deste projeto de lei. Palavra com o vereador Allan Borges. Concordo com o
vereador Guilherme, me chamou atenção que a numeração do projeto está incorreta,
realmente temos que saber se será mesmo necessária a compra deste veículo, vendo
pelas redes sociais a denúncia do veículo da Saúde no Rio de Janeiro. Aceitaríamos
algumas coisas, quando dizem que não se pode emprestar um ônibus para futebol, agora
o carro da saúde é diferente, tirar um carro para ceder, talvez pudéssemos chegar até ao
absurdo de deixar um aluno sem estudar, mas deixar um paciente sem carro não dá.
Apesar de que a denúncia foi no ministério público, mas eu não vejo má fé, a questão
da saúde é diferente. Prazo solicitado pelo vereador Guilherme Nogueira. Palavra com o
vereador Sebastião Esperança. Gostaria também de solicitar a presença do engenheiro
da obra do PSF I para explicar a respeito da obra, mantendo a mesma linha de
pensamento peço também a presença da secretária de Ass. Social para tratar do Projeto
05/2015. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Sobre a obra do Acauã, até hoje
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não mandaram a planilha, em relação ao 005, poderia encaminhar um ofício pedindo a
presença da coordenadora do CRAS aqui para explicar melhor a respeito do projeto.
Palavra com o vereador Eder Lima. Também estou de acordo que convidemos a Ana
Cláudia, já que este carro vem de poderes, e não de verba carimbada. Podemos até
colocar que este carro seja emprestado para o atleta que necessitar dele fazer uso, desde
que não atrapalhe os trabalhos do CRAS. Palavra com o vereador Sebastião Esperança.
Os dois projetos são importante que tenham as devidas correções de acordo com as
indicações do nosso procurador jurídico. Requerimento Verbal do vereador Guilherme
Nogueira. Que seja feita manutenção na estrada do São Francisco, até o trecho da
Fazenda Nova Esperança, próximo de Goianá. Proprietário é o Sr. Cláudio Renault. Em
1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento
Verbal do vereador Guilherme Nogueira, que seja colocada escória na Rua Franklin
Procópio, altura do número vinte, tem duas casas que estão tendo muito barro, os
moradores pedem que seja jogado meio caminhão de escória no local para diminuir o
problema. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Palavra com o vereador José Adriano. Requerimento Verbal para que seja feita a capina
da estrada da antiga linha férrea que ia para Guarani, no Povoado de Furtado de
Campos, as pessoas estão com medo de passar por lá de tanto mato. Em 1° e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Acho que todo projeto
com parecer do jurídico apontando irregularidade, nem deveria entrar em votação, deve
ser devolvido direto para correção. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. A
vigilância sanitária está pré-agendada para vir na câmara Sexta-feira próxima. O
funcionário Luciano já confirmou presença, só faltando contato com a funcionária
Carina, que não foi localizada hoje, mas que procuraremos na quarta-feira. Hoje estive
participando da Convenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e foi
muito produtivo. Fui convidado pelo provedor eleito da Santa Casa para participar de
uma visita ao secretário de saúde do estado em Belo Horizonte, estivemos eu e o
vereador Allan, esteve presente também a prefeita de Goianá que foi de grande
importância sua presença, o secretário se mostrou muito sensibilizado com o caso. As
notícias são boas, vamos aguardar os acontecimentos, o deputado Isauro Calais também
nos procurou depois da reunião em Belo Horizonte e se propôs a nos ajudar, eu acredito
que todas as ações são válidas, mas o provedor tem que tomar posse, o provedor eleito
não tomou posse, conversei com a prefeita e ela não tem a chave do hospital. Palavra
com a vereadora Dulcimar Prata. Também fui interpelada a respeito do veículo que está
levando atletas, também pensei, nenhum veículo hoje pode, mas quem sabe este veículo
do CRAS sirva para transportar os nossos atletas? Discordei de várias pessoas que me
procuraram dizendo que é errado. Em qual carro eles iriam? Temos que pensar muito
bem em como atender estes representantes do nosso município, eu como representante
do legislativo deixo esta pergunta no ar, em qual carro eles iriam? Parabenizo os
organizadores da Conferência do Conselho Tutelar. Palavra com o vereador Eder Lima.
Ouvimos muita coisa boa, os adolescentes já estão querendo saber sobre a câmaramirim. Poderíamos agilizar para que eles possam logo colocar em prática este ano.
Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Gostaria de agradecer a prefeita, ela cedeu
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carro e motorista que levou cinco pessoas para fazer cirurgia de catarata. Foi cedida a
palavra ao Extensionista da Emater – MG, Senhor Augusto Cesar, que explanou sobre
os resultados obtidos com o trabalho da Emater no Município de Rio Novo, no ano de
2014. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão
mandando que se lavrasse a presente Ata.
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