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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1248/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 18 de setembro de 2015.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro 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: Dionísio
Da Dalt Neto, Dulcimar Prata Marques, José Adriano Tostes Xavier, Sebastião José
Esperança, Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto do Carmo Mattos e Allan Martins
Dutra Borges. Justificou sua ausência o vereador Eder Lima Moreira. ATA – A Ata n°.
1247/2015 será votada na próxima sessão. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°.
05/2015. Denomina Sala no Prédio da Prefeitura Municipal em homenagem póstuma. Rio
Novo, 18 de setembro de 2015. José Adriano Tostes Xavier. Autor do Projeto. 02 – Projeto
de Lei n°. 013/2015. Autoriza abertura de Crédito Especial e dá outras providências. Rio
Novo, 26 de agosto de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 03 –
Requerimento N°. 067/2015. Exmo. Sr. Vinicius Carvalho de Araujo. DD. Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O Vereador que subscreve no termo regimentais,
solicita ao Presidente do Legislativo que seja enviada solicitação ao Executivo Municipal no
seguinte termo: - Solicita que seja providenciada a instalação de água potável para os
moradores de Furtado de Campos. Justificativa: Essa solicitação é antiga dos moradores da
comunidade, que enfrentam dificuldades há anos em relação ao abastecimento de suas
residências. Ao iniciar minha Legislatura nessa casa, fiz questão de colocar esse tema como
prioridade, apresentando requerimentos e cobrando uma posição por parte da Prefeitura, pois
já existe no local um poço artesiano perfurado na administração 1997/2000, que nunca foi
utilizado, demonstrando assim claro desrespeito não só aos moradores como ao dinheiro
público. Espero que o executivo municipal atenda esse requerimento e o coloque entre suas
prioridades. Rio Novo, 16 de setembro de 2015. Guilherme de Souza Nogueira. Vereador
Proponente. 04 – Requerimento N°. 068/2015. Exmo. Sr. Vinicius Carvalho de Araujo.
DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo – MG. 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 Virginia do Nascimento
Ferraz. Que o Executivo Municipal providencie no menor espaço de tempo possível as
seguintes melhorias no Bairro Água Branca e em especial na Rua Orlando José Esteves e na
sua paralela: Cascalhamento, Captação e desvio de aguas pluviais e Instalação de luminárias
nos postes. Justificativa: Tal solicitação se deve ao fato de que os moradores daquele bairro
têm nos procurado com frequência solicitando nossa intermediação junto ao Executivo para
que as providências acima listadas sejam solucionadas. É importante ressaltar que está
iniciando a época das chuvas e o Cascalhamento e captação e desvio das aguas pluviais se
faz necessário já que o barro, além de dificultar o acesso às residências, muitas vezes invade
as mesmas causando muito trabalho para limpeza, prejuízos materiais e acidentes. Quanto à
instalação de luminárias nos postes, é um item que aumentará consideravelmente a sensação
de segurança dos moradores, principalmente daqueles que por um ou outro motivo, chegam
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mais tarde em suas residências. Acreditamos que atendendo a estas três solicitações o
Executivo estará contribuindo de maneira eficaz para a melhoria das condições de
urbanização do Bairro Água Branca, que já conta com um grande número de residências
habitadas e várias em construção. Rio Novo, 16 de setembro de 2015. Autoria de todos os
vereadores. ORDEM DO DIA – Projeto de Lei n°. 05/2015. Denomina Sala no Prédio da
Prefeitura Municipal em homenagem póstuma. Em 1° discussão. Palavra com o vereador
José Adriano. Mais uma vez falarei a respeito desta homenagem ao saudoso Miltonilo
Campos Rosa, ele foi um cidadão que sempre estava à disposição do nosso município, este é
o principal motivo desta justa homenagem. Palavra com o vereador Allan Borges.
Parabenizo o autor do projeto, tudo que fizermos para homenageá-lo é sempre bem vindo,
ele passou por várias administrações desta cidade. Em 1° votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 013/2015. Autoriza abertura de Crédito
Especial e dá outras providências. Em 1° discussão. Palavra com o vereador Dionísio Da
Dalt. Eu gostaria de solicitar prazo no projeto, como vereador. Palavra com o presidente
Vinícius Araujo. O vereador tem prazo de três dias. 03 – Requerimento n°. 67/2015. Em 1°
e única discussão. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Mais uma vez reapresento
este requerimento cobrando solução a respeito da água em Furtado de Campos, parece que
algo está sendo feito, espero que sim, relembrando a história, foi um investimento muito
alto. Quando eu comecei minha Legislatura solicitamos através de requerimento um laudo
da água para darmos uma resposta à população. Nunca nos apresentaram que a agua estava
contaminada, acho que foi mais uma desculpa para não prestar o serviço à população do
Povoado. É um direito básico da população. A ligação da agua será muito bem vinda e
valorizada. Com um pouquinho de investimento se pode colocar a água para o Povoado.
Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Poderia estar contaminada, o certo é fazer a
análise periodicamente. Quando eu estava na presidência do Sindicato Rural o ex-prefeito
Marco Aurélio me mostrou um laudo onde dizia que a água do Povoado continha algumas
bactérias. Como o vereador disse, se a agua do poço está contaminada todos os outros poços
do Povoado também podem estar. Que o Executivo faça uma análise periódica da água, que
seria o correto. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 –
Requerimento n°. 68/2015. Em 1° e única discussão. Palavra com o presidente Vinícius
Araujo. Uma moradora desta rua nos procurou na última reunião, fiquei com a
responsabilidade de criar o requerimento com as suas solicitações. Palavra com o vereador
Guilherme Nogueira. Acho que podemos enviar uma cópia deste requerimento para a
Fabrícia, assim ela também terá acesso ao que requeremos. Em 1° e única votação.
Aprovado por unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com a vereadora
Dulcimar Prata. Realmente devemos enviar a moradora do Bairro Água Branca, cópia do
requerimento feito com as solicitações dela, devemos enviar cópias dos requerimentos para
moradores que nos procuram, assim eles estarão cientes de nossos trabalhos. Palavra com o
vereador Allan Borges. Fui abordado por vários funcionários públicos durante a semana, a
respeito de que na reunião que os funcionários tiveram com a prefeita na última semana,
questionaram o motivo de não aumentar a UPV e outros reajustes. Segundo o que eles me
disseram a resposta do Executivo foi que os vereadores a orientaram a não tratar deste
assunto porque no próximo ano é período eleitoral, eu gostaria de solicitar, se possível
2

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral - Tel/Fax – 32 32742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

através de requerimento verbal, que a prefeita nos informe quais os vereadores que falaram
isso para ela, em nenhum momento chegou aos meus ouvidos ou fui solicitado pelo
executivo para tratar deste assunto, caso a prefeita confirme isso, que ela diga quais os
vereadores que falaram isso, se por acaso ela me incluir terei que chama-la de mentirosa.
Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Tenho que concordar com o vereador Allan,
creio que esta situação é mais uma forma desta Casa repensar coisas que vem ocorrendo, por
isso na semana passada houve um desgaste muito grande, falei por quase meia hora, não
querendo complicar nada. Há um tempo atrás a senhora prefeita estava dando show, dando
tapa na mesa para tentar enganar os servidores da prefeitura, dizendo que não tiveram
aumento porque a Câmara estava travando. Ela só responde estes requerimentos que
fazemos solicitações, aquilo que é muito importante esta Casa não recebe respostas. Não
recebemos as planilhas de custo da reforma do PSF perto do Acauã, o secretário de saúde, já
são três meses que convidamos para que ele venha a Câmara e ele não vem, nós deveríamos
fazer um convite a prefeita para que ela venha aqui debater conosco, há controvérsias,
conversas fiadas. Desculpe o desabafo, mas esta situação realmente nos deixa chateados,
somos jogados contra a população como se houvesse algo. Palavra com o presidente
Vinícius Araujo. Concordo com o que os vereadores disseram, vejo que o mais sensato são
os funcionários enviarem um documento para a Câmara para que nós possamos cobrar do
Executivo, são várias situações que eles solicitam. Palavra com o vereador Carlos Alberto.
Não estamos travando nenhum projeto, aqui estamos segurando o artigo terceiro, para quê
dar mais dinheiro se não há obra nenhuma pronta? Palavra com o vereador José Adriano.
Sou a favor de qualquer aumento para funcionários da prefeitura, sou contra qualquer
aumento para vereador, prefeito e vice-prefeito, no próximo ano serei novamente contra este
tipo de aumento, espero que o prefeito que assumir esta prefeitura a primeira coisa que ele
faça seja cortar os gastos. Palavra com o vereador Allan Borges. Outro tema é a quantidade
de cães abandonados no município, são muitos. Hoje fui interpelado nas redes sociais, disse
que existe o projeto de lei 07/2013, votado por unanimidade nesta Casa, o município tem
esta lei, nós fomos os precursores dos municípios vizinhos que criou uma lei que poderia ser
adequada. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. A Câmara não pode fazer nenhum
projeto propondo aumento para funcionário, precisa partir do Executivo, nós aprovamos ou
reprovamos, jamais votaremos contra qualquer benefício que um funcionário tenha, mas que
as coisas cheguem através de documento. A respeito das Leis, quanto à prefeita vetar, nós ou
acatamos ou derrubamos o veto, quando é derrubado o executivo tem prazo para entrar na
justiça, caso não entre a Câmara promulga e o projeto virá Lei. Palavra com o vereador
Dionísio Da Dalt. Somente para esclarecer para todos, o evento em comemoração ao
aniversário da cidade aconteceu no Espaço Cultural. Não havendo mais quem desejasse
fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.
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