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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1258/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04 de dezembro de 2015.

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2015, às 19h30 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, Sebastião José Esperança, Guilherme
de Souza Nogueira, Eder Lima Moreira, José Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do
Carmo Mattos. Ausente o vereador Allan Martins Dutra Borges. ATA – Não havendo
tempo hábil para confecção da Ata n°. 1257/2015, será a mesma votada posteriormente.
EXPEDIENTE – 01 – PROJETO DE LEI Nº 08/2015 que dispõe sobre “Reajuste em
9,53 % o subsídio dos Agentes Políticos do Município, mencionados no artigo 1º da Lei
1.104 de 14/09/2012.” Vinicius Carvalho de Araujo. Dulcimar Prata Marques.
Guilherme de Souza Nogueira. 02 – Projeto de Lei n°. 019/2015. Autoriza Abertura de
Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências. Rio Novo, 16 de
novembro de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 03 – EMENDAS AO
PROJETO DE LEI Nº 07/2015 que “Cria o Parque Natural Municipal da Represa
no Município de Rio Novo, Minas Gerais”. EMENDA ADITIVA: Acrescente-se
“Parágrafo único” ao Art. 1º, com a seguinte redação: “Parágrafo único – Fica
denominado Parque Natural Chico Boticário o Parque Natural Municipal da Represa
criado nesta Lei.”; EMENDA MODIFICATIVA: Nos Artigos 2º, 3º e 4º onde se lê
“Parque Natural Municipal” passa-se a ler “Parque Natural Chico Boticário”; Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 20 de novembro de 2015. Eder Lima Moreira. Vereador
Proponente. JUSTIFICATIVA: TEXTO EXTRAÍDO DO SITE:
http://www.chicoboticario.org.br. “CHICO BOTICARIO, Francisco de Paula
Leopoldino Araújo. Nasceu no dia 26-8-1830, em Barbacena, MG, onde iniciou seus
estudos. Seu pai Francisco de Paula Camilo Araújo, além de fazendeiro em Chapéu
d'Uvas, era político em Barbacena, onde foi líder da Revolução Liberal de 1842. Seu
avô Joaquim Rodrigues de Araújo, também político, foi um dos fundadores da Vila de
Barbacena em 1791, e contribuiu também para a Independência do Brasil e sua
consolidação, sendo vereador da Câmara Municipal de Barbacena, que foi a primeira a
solicitar a permanência do Príncipe D. Pedro no Brasil, "O FICO", oferecendo-lhe apoio
político e militar. Seus avós eram parentes dos Inconfidentes Francisco Antônio de
Oliveira Lopes, Domingos Vidal Barbosa e Faustino Soares Araújo e conviveram com
os ideais e dramas da devassa e suas condenações. Concluindo o curso de Farmácia,
transferiu-se para Rio Novo, onde, sempre zeloso na manipulação dos remédios e
eficiente atendimento ao povo, recebeu o carinhoso apelido de CHICO BOTICARIO.
Casou-se com Maria Augusta Vieira em 12-6-1859, filha de Francisco Antônio Vieira e
Maria Rodrigues Viera (Vovó Novata). Tiveram quatro filhos: Olímpio Rodrigues
Araújo, Cristiano de Paula Araújo, Jovita Augusta Araújo e Olívia Emília Araújo. Sua
cultura e dedicação à causa pública, levaram-no a exercer diversas funções na
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administração local, prestando relevantes serviços ao município, onde foi Presidente da
Câmara e Agente executivo de 1882 a 1890. Foi nomeado também Coronel da Guarda
Nacional e lembrado por Machado de Assis na crônica publicada em 28-05-1885 pela
Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Como proprietário da Fazenda do Ribeirão,
tornou-se próspero produtor de café; foi ainda escritor de obras técnicas, econômicas e
sociais, como o livro "A Cultura do Café e a Falta de Braços na Lavoura", editado em
1879. A partir de 1890, abandona a política e as atividades econômicas para se dedicar
com exclusividade à Botânica, em parceria com seu amigo SCHWACKE, realizando
estudos de cruzamento de plantas para usos medicinais, coletando e determinando
espécies novas de mais de 16.000 plantas. Este importante trabalho encontra-se
atualmente na Escola de Farmácia de Ouro Preto, no Museu Nacional do Rio de Janeiro,
e nas cidades de Breslau, Munique, Leipzig e Berlim na Alemanha. Em reconhecimento
a este importante trabalho foi homenageado pelos cientistas Loesener, Mez, Engler,
Radlkorfer e Kochne, que deram o seu nome a algumas espécies novas, figurando para
sempre nos anais da ciência: Tillandisia araujei, Nectandra araujovii, Mezia araujei,
Diplopterys araujei e Virola araujovii. Foi fundador da Loja Maçônica Culto Ao Dever,
de Rio Novo, e recebeu do Grão Mestre Quintino Bocayúva o Titulo de Membro
Honorário da Assembléia Geral do Grande Oriente do Brasil. GENEALOGIA - Chico
Boticário é descendente das ilustres famílias dos conquistadores e colonizadores do
Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais: Vasco Fernandes Coutinho, Marcos
Azeredo, Azeredo Coutinho, Duarte Velho, Gomes Bravo, Nunes Campos, Barbosa
Matos Coutinho, Afonso Rodrigues e Rodrigues Araújo; possui ligações colaterais com
as famílias Massena, Soares Araújo, Murgel, Renault, Pharoux e Montreuil, Henriques,
Castro Leite, Halfeld, Hamann, Oliveira Belo, Oliveira Lopes, Diana Braga, Gomes
Araújo, Benedito Araújo, Pinto Coelho, Gonçalves Chaves, Araújo Franco, Lima e
Silva (Duque de Caxias), Negrão de Lima, Vidal Barbosa Laje e Rates Amaral.” Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 20 de novembro de 2015. Eder Lima Moreira. Vereador
Proponente. 04 – Projeto de Lei n°. 007/2015. “Cria Parque Natural Municipal da
Represa no Município de Rio Novo, Minas Gerais”. Autoria vereador Vinicius Carvalho
de Araujo. ORDEM DO DIA – 01 – PROJETO DE LEI Nº 08/2015 que dispõe sobre
“Reajuste em 9,53 % o subsídio dos Agentes Políticos do Município, mencionados no
artigo 1º da Lei 1.104 de 14/09/2012.” Encaminhado a todas as Comissões para emissão
de parecer. Em 1° discussão e votação. Aprovado com seis votos favoráveis dos
vereadores Dionísio Da Dalt Neto, Dulcimar Prata Marques, Sebastião José Esperança,
Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto do Carmo Mattos e Vinicius Carvalho de
Araujo e dois votos contrários dos vereadores Eder Lima Moreira e José Adriano Tostes
Xavier. 02 – Projeto de Lei n°. 019/2015. Autoriza Abertura de Créditos Adicionais
Suplementares e dá outras providências. Em 1° discussão. Palavra com o vereador
Guilherme Nogueira. É um projeto que deve ser analisado com muita calma, já
aprovamos creio que 20% de crédito suplementar este ano, agora no final mais uma
abertura no percentual de 5%, o que nos preocupa é que o advogado da Casa colocou
uma série de empecilhos ao orçamento, antes que percamos tempo, para não ficar
pedindo prazo, o projeto deveria retornar ao Executivo para que ele realizasse as
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

devidas correções, esta é minha opinião como presidente da Comissão de Orçamento.
Palavra com o vereador Eder Lima. Quero também deixar claro que precisa ajustar o
projeto, eu mesmo estive esta semana com os funcionários responsáveis pela elaboração
do projeto e mais uma vez veio o projeto precisando de correções. Palavra com o
presidente Vinícius Araujo. Como sugestão dos vereadores, retornaremos o projeto ao
Executivo para que sejam feitas as devidas correções. 03 – Emendas ao Projeto de Lei
n°. 07/2015. Em 1° e única discussão e votação. Aprovadas por unanimidade dos
presentes. 04 – Projeto de Lei n°. 007/2015. “Cria Parque Natural Municipal da
Represa no Município de Rio Novo, Minas Gerais”. Encaminhado a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final, com suas emendas
inseridas. Em 2° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.
PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador José Adriano. Eu não poderia deixar de
justificar meu voto contrário ao aumento dos agentes políticos, não posso votar a favor
do reajuste para vereador sabendo da realidade do nosso município, eu nunca votaria um
aumento de salário de vereador, sabendo das necessidades por que passam os
funcionários com seus salários defasados. Palavra com o vereador Eder Lima. A
algumas formaturas não poderemos comparecer para colocar nossa pauta em ordem, em
relação ao voto contrário ao reajuste de agentes políticos, sempre votei contra, por isso
mantenho minha coerência. Graças a Deus o período de chuva veio, mas não me esqueci
das cobranças feitas a COPASA, não podemos contar com o clima, nosso principal
pedido é a troca da captação de água do Ribeiro Calixto para o Rio Novo, temos que
cobrar sempre, quando chegar à seca entraremos em estado de calamidade como muitos
outros municípios entraram, por outro lado o período de chuva trouxe outro problema
que é a questão das bocas de lobo, ontem ao sairmos do Cantinho Feliz a água já estava
quase entrando nos carros ali parados. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira.
Justamente para colher ideias e sugestões com propostas para levarem a este seminário
amanhã, apresentei para eles o orçamento do município, infelizmente dentro da política
atual os produtores rurais ficaram um pouco desanimados com o que é destinado ao
orçamento para área rural em 2016. É importante que saibam que não adiantará nada se
continuar o Executivo com uma política que não fortaleça o meio rural. Sobre o reajuste
do subsidio, faço jus ao meu salário, corro atrás de verbas e já consegui para o
munícipio mais do que ganho aqui, como por exemplo, uma ambulância colocada pelo
deputado Antônio Jorge. O funcionário da Prefeitura, Gilberto do Nascimento,
representando os motoristas, solicitou que o secretário Guilherme Nogueira fizesse a
leitura de um requerimento de autoria dos motoristas, pois estava sem óculos no
momento. Apesar de não estarem previamente inscritos para falarem na reunião o
presidente Vinicius Araujo abriu um precedente para que se manifestassem. Leitura de
Requerimento dos Motoristas aos vereadores.
Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Na segunda-feira faremos um ofício
encaminhando este requerimento ao Executivo. Não havendo mais quem desejasse fazer
uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.
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