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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1251/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 09 de outubro de 2015.

Aos 09 (nove) dias do mês de outubro 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,
Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Allan Martins Dutra
Borges e Eder Lima Moreira. Ausente o vereador Sebastião José Esperança. ATA –
Não havendo tempo hábil para confecção da Ata n°. 1250/2015, será a mesma votada na
próxima sessão. EXPEDIENTE – 01 – PARECER PRÉVIO AO PROJETO DE
LEI n°. 001/2015 sobre proposta de Emenda à Lei Orgânica, de iniciativa do
Executivo. Solicitação da Presidência da Câmara. Pretende a Proposta de Emenda a Lei
Orgânica Municipal, atribuir através de Emenda modificativa, nova redação ao artigo 3º
das Disposições Transitórias. As emendas propostas, em síntese e pelo que se entende,
visam modificar as datas fixadas para remessa à Câmara Municipal, com referência aos
projetos de Plano Plurianual de Investimento, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de
Orçamento Anual. Trata-se de matéria de iniciativa privativa do Executivo Municipal.
Os prazos estipulados para remessa ao Legislativo dos Projetos mencionados, são
igualmente estipulados pelos Estados e União, respectivamente, para a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e ao Congresso Nacional, nos termos dos Atos
das Disposições Transitórias constantes da Constituição do Estado e da República
Federal. O objetivo, portanto, é adequar os prazos inerentes às Diretrizes Orçamentárias
do Município à programação da União, com vistas à conveniência de um melhor
planejamento na elaboração do Orçamento Municipal. Nosso parecer, portanto, é pela
constitucionalidade e legalidade do Projeto, que deve ser encaminhado às Comissões
Permanentes para posterior prosseguimento. Rio Novo, 09 de outubro de 2015. Brenildo
Ayres do Carmo. 28977/ OABMG. Assessor Jurídico. 02 – Proposta de Emenda à Lei
Orgânica Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 29 de setembro de 2015. Maria Virginia
do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 03 – ASSESSORIA JURIDICA.
PARECER – Projeto de Lei nº 015/2015. Solicitação da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Rio Novo. O Projeto de Lei em epígrafe pretende autorização legislativa,
para proceder remanejamento de verba orçamentária da Câmara Municipal para a
Prefeitura Municipal no valor de R$14.417,06. Trata – se como vê, de uma alteração no
orçamento do Município, que afeta os dois órgãos do governo municipal: Legislativo e
Executivo. O ato de remanejamento é previsível e legal, quando aprovado pelo
Legislativo, uma vez que o próprio orçamento público é resultado de aprovação da Lei
Orçamentária Anual. A finalidade, como consta da justificativa, é manter a devida
proporção ou limite do orçamento da Câmara Municipal, ao disposto nas exigências
constitucionais. O repasse de recursos do Executivo ao Legislativo ficará adequado á
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modificação pretendida. Isto posto, trata – se de um projeto revestido de legalidade
quanto à iniciativa e objetivo. Opinamos pela remessa à Comissão Permanente de
Legislação, Justiça e Redação Final para procedimento. Em, 09 de outubro de 2015.
Brenildo Ayres do Carmo – OAB/MG 28972. Assessor Jurídico. 04 – Projeto de Lei
n°. 015/2015. Autoriza o remanejamento de que menciona. Rio Novo, 22 de setembro
de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 05 – Projeto de Lei
n°. 06/2015. Torna obrigatória a instalação de portas de segurança e caixas eletrônicos
para atendimento externo em todas as agências bancárias do Município de Rio
Novo/MG e dá outras providências. 06 – REQUERIMENTO Nº 070 /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; Que o Executivo Municipal
providencie no menor espaço de tempo possível o cascalhamento com escória, na Rua
Dona Chloris Dias Corrêa (ao lado da Lacreme). JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se
deve ao fato de que os moradores daquela rua tem nos procurado com frequência
solicitando nossa intermediação junto ao Executivo para que a solicitação acima seja
atendida. É importante ressaltar que está se iniciando a época das chuvas e o
cascalhamento com escória em muito irá contribuir para que os moradores da rua em
referência possam se deslocar com mais segurança, uma vez que tal medida diminuirá
consideravelmente a lama que além de dificultar o acesso às residências, muitas vezes
invade as mesmas causando muito trabalho para limpeza, prejuízos materiais e
acidentes. Rio Novo, 06 de Outubro de 2015. Vinícius Carvalho de Araújo. Dulcimar
Prata Marques. Guilherme de Souza Nogueira. Carlos Alberto do C. Mattos. Sebastião
José Esperança. 07 – REQUERIMENTO Nº. 071/2015. Autor: Eder Lima Moreira. Ao
EXMO. SR. Vinícius Carvalho de Araújo. Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. O vereador que este subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja
SOLICITADO AO EXECUTIVO MUNICIPAL (ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DO CRAS) E À CÂMARA MUNICIPAL QUE DÊ AMPLA
DIVULGAÇÃO SOBRE A TARIFA SOCIAL CRIADA PELA COPASA.
JUSTIFICATIVA: Os referidos órgãos podem ajudar as famílias menos favorecidas de
nosso município, dando amplo conhecimento deste programa da COPASA, de Tarifa
Social. Esta tarifa pode diminuir em até 40% o valor da conta de água e esgoto, quando
for o caso. Para ter acesso ao benefício a família deve estar inscrita no Cadastro Único
para Programas Sociais (CadÚnico) e possuir renda mensal, por pessoa, de até meio
salário mínimo. Caso a família atenda a essas exigências, basta procurar a agência de
atendimento da COPASA levando os seguintes documentos: CPF, documento de
identidade ou título de eleitor e uma conta de água. A redução no valor é calculada de
acordo com o consumo de cada família. Quanto menor for o consumo maior será o
desconto. Maiores informações poderão ser obtidas no site www.copasa.com.br, link
“Tarifa Social” dentro de “Responsabilidade- Social”
www.copasa.com.br/wps/portal/internet/institucional/meioambiente/responsabilidade
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-social/tarifa-social). Nada mais havendo a tratar, conto com a apreciação positiva dos
nobres edis nesta atuação de cunho social e responsável. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 07 de outubro de 2015. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 08 –
REQUERIMENTO Nº. 072/2015. Autor: Eder Lima Moreira. Ao EXMO. SR.
Vinícius Carvalho de Araújo. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O
vereador que este subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado
ofício AO DER-MG PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE INSTALAR
REDUTORES DE VELOCIDADE NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO RECANTO
DA LAGOINHA, SAÍDA PARA GUARANI. JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que a
responsabilidade do referido trecho é do DER-MG, faço esta solicitação aos
responsáveis para que haja autorização de implementação destes redutores. Como todos
sabemos, o local tem se tornado cada vez mais habitado e isto implica medidas de
segurança, sobretudo, no trânsito, já que o bairro está à localizado à beira da MG 353. O
atendimento a este pedido diminuirá a preocupação dos pais de crianças que utilizam a
via para irem a escola ou que ali esperam o seu transporte escolar. Ressalto que, cidades
como Coronel Pacheco, Guarani e Goianá possuem redutores em trechos de
responsabilidade do órgão aqui citado. Nada mais havendo a tratar, conto com a
apreciação positiva dos nobres edis e posterior aprovação. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 07 de outubro de 2015. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 09 –
REQUERIMENTO Nº. 074/2015. Autor: Eder Lima Moreira. Ao EXMO. SR.
Vinícius Carvalho de Araújo. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O
vereador que este subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado
ofício solicitando do Executivo Municipal que seja PROVIDENCIADA
ILUMINAÇÃO URGENTE, ATRAVÉS DE REFLETORES, NA QUADRA DO
BAIRRO RENASCER. JUSTIFICATIVA: Este requerimento já foi apresentado por
mim e aprovado pelos demais vereadores pelo menos 4 vezes, duas na legislatura
anterior e a segunda nesta legislatura. Este pedido é importante para os moradores do
Bairro Renascer, pois aumentará a segurança da localidade, permitirá que os
trabalhadores utilizem a quadra à noite para a prática de esportes, assim como as
crianças e jovens que ali residem. Nada mais havendo a tratar, e mais uma vez contando
com aprovação dos nobres edis, conto com a realização deste simples, antigo, mas
importante pedido dos moradores do bairro. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 07 de
outubro de 2015. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 10 – REQUERIMENTO
Nº. 075/2015. Autor: Eder Lima Moreira. Ao EXMO. SR. Vinícius Carvalho de Araújo.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que este subscreve requer
que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício solicitando do Executivo
Municipal que seja PROVIDENCIADO ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL NA
ESQUINA DA RUA SÃO JOSÉ COM A AV. DR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA
RIBEIRO (ESQUINA DO ARMAZÉM DO TARCÍSIO), por exemplo, com a ligação
da referida esquina, via manilhas, à boca de lobo existente na esquina oposta.
JUSTIFICATIVA: Visando atender à solicitação de moradores e trabalhadores desta
localidade é que apresento este requerimento. Em períodos de chuvas, o acúmulo de
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água no lugar supracitado, causa transtornos ao dono do comércio, aos trabalhadores da
facção que ali perto funciona e aos transeuntes que ali frequentam. Tal transtorno, se
estende ainda pela Av. Cândido de Oliveira Ribeiro em direção ao parque de
exposições, pois a água fica empossada em diversos pontos deste logradouro. Nada
mais havendo a tratar, conto com a apreciação positiva dos nobres edis e posterior
aprovação. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 07 de outubro de 2015. Eder Lima
Moreira. Vereador Proponente. 11 – REQUERIMENTO Nº. 076/2015. Autor: Eder
Lima Moreira. Ao EXMO. SR. Vinícius Carvalho de Araújo. Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. O vereador que este subscreve requer que, após apreciação do
plenário, seja encaminhado ofício solicitando do Executivo Municipal que seja
PROVIDENCIADO UM QUEBRA-MOLAS OU REDUTOR DE VELOCIDADE
(LOMBADA TIPO TRAFFIC CALM) NA ALTURA DO NÚMERO 1330, NA AV.
DR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA RIBEIRO. JUSTIFICATIVA: Esta solicitação visa
atender a munícipes preocupados com a segurança no local, tendo em vista a alta
velocidade com que os carros transitam pela referida avenida, assim como em várias
outras, cujos pedidos já foram formulados por esta casa. Inclusive, registrado meu apoio
ao pedido por Traffic Calm’s feito pelo vereador Allan Martins Dutra Borges. Nada
mais havendo a tratar, conto com a apreciação positiva dos nobres edis e posterior
aprovação. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 07 de outubro de 2015. Eder Lima
Moreira. Vereador Proponente. 12 – REQUERIMENTO Nº 077/2015. Autor: Eder
Lima Moreira. Ao EXMO. SR. Vinícius Carvalho de Araújo. Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. O vereador que este subscreve requer que, após apreciação do
plenário, seja encaminhado ofício solicitando do Executivo Municipal que seja
REFORÇADO O PEDIDO URGENTE DE REPAROS, SOBRETUDO COM
FORNECIMENTO DE MAIS ILUMINAÇÃO E TÉRMINO DE CALÇAMENTO, NO
ESCADÃO QUE LIGA A RUA ARTHUR BERNARDES (AO FINAL DESTA) À
RUA RUTH MASCARENHAS. JUSTIFICATIVA: Esta solicitação, já feita por nobres
edis desta casa, também visa atender a munícipes preocupados com a segurança no
local, sobretudo, porque, o mesmo tem ficado às escuras, tornando-se ermo. Nada mais
havendo a tratar, conto com a aprovação de todos. Sala das Sessões “Messias Lopes”,
07 de outubro de 2015. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 13 –
REQUERIMENTO Nº. 078/2015. Ao Exmo. Sr. Vinícius Carvalho de Araújo.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que este subscreve requer
que, após apreciação do plenário, solicite que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Assistência Social, disponibilize à Câmara Municipal as seguintes
informações: * Relação NOMINAL dos usuários de programas sociais tais como
natação, futsal, informática, dança, dentre outros oferecidos pelo CRAS. * Que as
informações acima solicitadas sejam disponibilizadas mês a mês no período de Janeiro
de 2014 a Julho de 2015. Justificativa: Solicito a remessa dos documentos acima
listados para que esta casa possa aprofundar - se sobre os trabalhos que estão sendo
desenvolvidos pelo setor citado. Na certeza do pronto atendimento ao solicitado, renovo
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meus votos de elevada estima consideração. Sala das Sessões, 07 de outubro de 2015.
Guilherme de Souza Nogueira – Vereador. ORDEM DO DIA – 02 – Proposta de
Emenda à Lei Orgânica Municipal de Rio Novo. Palavra com o vereador Guilherme
Nogueira. Solicito prazo na Proposta de Emenda a Lei Orgânica, pela Comissão de
Finanças e Orçamento. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Prazo concedido. 02
– Projeto de Lei n°. 015/2015. Autoriza o remanejamento de que menciona.
Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão e
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Projeto de Lei n°. 06/2015.
Torna obrigatória a instalação de portas de segurança e caixas eletrônicos para
atendimento externo em todas as agências bancárias do Município de Rio Novo/MG e
dá outras providências. Palavra com o vereador Allan Borges. Este projeto de Lei, foi
colocado pelo fato de que já há algum tempo tenho tentado principalmente junto ao Itaú,
buscar uma maneira de solucionar o impasse de não termos um caixa eletrônico na área
externa do banco. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Deixaremos o projeto para
a próxima sessão, aguardando parecer do jurídico da Câmara. Palavra com o vereador
Guilherme Nogueira. Como o vereador mesmo disse, esta é uma solicitação que como
vimos, o vereador esgotou todas as suas possibilidades de haver uma solução. São filas
quilométricas com um único caixa eletrônico dentro da agência, o mínimo que precisa é
o cliente ter a possibilidade de resolver as operações bancárias a qualquer momento.
Palavra com o vereador Allan Borges. Agradeço o apoio do nobre vereador Guilherme.
04 – REQUERIMENTO Nº 070 /2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado
por unanimidade dos presentes. 05 – REQUERIMENTO Nº 071 /2015. Em 1° e única
discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. É o tipo de informação que fica
escondido no site da COPASA, não somente ela, mas qualquer empresa pública que
tenha responsabilidade social tem que publicar. Existe uma resolução nova, ela está
ligada a renda da família e a sua participação no cadastro único, podendo chegar a uma
economia de até 40%, além disso, quanto menos ela gasta água, mais ela ganha
desconto, ela beneficia o meio-ambiente e se auto beneficia, o cadastro é este utilizado
pelo programa Bolsa Família. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos
presentes. 06 – REQUERIMENTO Nº 072 /2015. Em 1° e única discussão. Palavra
com o vereador Eder Lima. Estive aqui durante a semana e o vereador Allan já disse
que esteve no DER, o parabenizo por mais esta luta. Palavra com o vereador Allan
Borges. Ontem recebi uma ligação do vice-presidente do DER e fui lá tratar alguns
outros assuntos e este pedido já havia feito, não somente do pessoal da Lagoinha, mas
dos moradores do Bairro Santa Clara, possivelmente na próxima semana virá uma
equipe do DER para estudar o que poderá ser feito, ele adiantou que provavelmente
poderá ser radar. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 07 –
REQUERIMENTO Nº 074/2015. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador
Eder Lima. Este requerimento vem sendo feito desde a última legislatura, poderiam
tentar fazer da mesma forma para que fosse colocada a iluminação no local,
infelizmente a quadra está toda depredada. Poderiam se organizar para poder atuar
como atua a associação dos moradores do Bairro das Mangueiras. Em 1° e única
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votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 08 – REQUERIMENTO Nº
075/2015. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Este também é
bem simples, é algo semelhante ao que foi feito no Asilo, creio que com muito menos
gasto, na parte superior do mercado tem fábrica e com a chuva fica difícil para os
trabalhadores transitarem por ali. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade
dos presentes. 09 – REQUERIMENTO Nº 076/2015. Em 1° e única discussão e
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 10 – REQUERIMENTO Nº
077/2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.
11 – REQUERIMENTO Nº 078/2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado
por unanimidade dos presentes. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Vários
requerimentos já foram apresentados, infelizmente nos sentimos impotentes, pois
raramente são atendidos. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Gostaria de
fazer um requerimento verbal, fazer o pedido para que todos os projetos de Lei feitos
aqui na Casa sejam impressos também no verso das folhas. PALAVRA LIVRE –
Palavra com o vereador José Adriano. Eu sou um dos que menos faz requerimento e
mesmo assim não tenho nenhuma resposta, eu gostaria de reiterar o pedido de
sinalização na Rua Comendador Filgueiras, talvez uma simples faixa de pedestre já
ajudaria. Outra coisa é a respeito da reunião que solicitei a V.Exa. para marcar com os
funcionários e o Executivo, o senhor teve algum contato com a prefeita municipal?
Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Eu já conversei com a prefeita e ela quer
realmente agendar uma reunião conosco, com os motoristas parece que ela já conversou.
Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Quero falar da eleição dos novos conselheiros,
fiquei encantada com a organização, foi tudo muito tranquilo e muito bem organizado.
Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria de registrar a data de hoje, pois se hoje
meu saudoso pai estivesse aqui completaria 78 anos, ele doou toda sua vida a esta terra,
por isso quero registrar este nove de outubro. A respeito da COPASA, na próxima terçafeira teremos uma definição da data de nossa reunião em Belo Horizonte,
provavelmente com o vice-presidente da COPASA. Palavra com o vereador Eder Lima.
Digo ao vereador Allan que estou à disposição para irmos a COPASA, independente de
data e horário, eu tenho falado que não acredito que o que eles falam de investimento no
município tenha chegado até aqui. Disseram que foram R$ 1.415.835,53 gastos em Rio
Novo, destes, que de 2008 a 2012 disseram que investiram na sede do município R$
967.316,53 em tratamento de água, casa de química, rede de distribuição de água e
ligação predial de água. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Gostaria apenas
de me manifestar, recebi uma ligação esta semana de uma pessoa carente aqui do
município, muito vem se falando em economia de todo lado, em saúde e educação não
se deve haver cortes, uma mãe, que disse que há um ônibus que levava algumas crianças
do CAIC em casa. Informaram-me que foi cortado o ônibus destas crianças, se fossem
pessoas que tivessem recursos eu entenderia, mas são pessoas simples. Gostaria de
esperar a próxima semana para saber se irão mesmo cortar este transporte, se realmente
for manter esta barbaridade, convocarei todas as mães para irmos ao Ministério Público
e fazermos uma denúncia, isso eu não aceitarei. Palavra com o vereador Allan Borges.
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Quero aqui dar minha mão a palmatória em relação à eleição do Conselho Tutelar, eu
tinha uma visão um pouco diferente, pois achava que se tornaria uma grande bagunça a
votação, não imaginava como seria a fiscalização, mas correu tudo muito bem e
realmente temos que parabeniza-los. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da
palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.
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