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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1109/2013 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 08 de março de 2013. 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2013, às 19h30 min, em sua sede própria, 
reuniu-se em sessão Ordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência da 
Vereadora Dulcimar Prata Marques e com a presença dos seguintes vereadores, Allan 
Martins Dutra Borges, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Dionísio Da Dalt Neto, Eder 
Lima Moreira, Guilherme de Souza Nogueira, Vinicius Carvalho de Araújo, José 
Adriano Tostes Xavier e Sebastião José Esperança. ATA – Dispensada a leitura das 
Atas n°. 1107 e 1108/2013, foram às mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. 
EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 01/2013. Proíbe o uso do cigarro e similares 
nos locais que menciona, no munícipio de Rio Novo. Câmara Municipal de Rio Novo, 
08 de março de 2013. Autoria de todos os vereadores. 02 - REQUERIMENTO Nº 22/ 
2013.  Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Novo – MG. O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental seja encaminhada a seguir discriminada: que solicite às autoescolas Cidade e 
Pôr-do-sol que não ministrem aulas de condução veicular na Praça Milton Braga nos 
períodos de entrada e saída de alunos das escolas ali situadas: Raulino Pacheco e CAIC 
Prof. Mariinha Pontes. JUSTIFICATIVA: No horário de entrada e saída dos alunos às 
suas respectivas escolas, há um enorme fluxo de veículos escolares e de particulares e 
também de pedestres, inviabilizando a prática veicular no local, nesse horário, além de 
colocar em risco a integridade física das pessoas que ali transitam. Rio Novo, 01 de 
Março de 2013. Vinícius Carvalho de Araújo. Vereador Proponente. 03 - 
REQUERIMENTO Nº 23/ 2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente 
da Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O vereador que abaixo subscreve, requer que 
após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada: que 
solicite ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais ( DER- MG) que 
seja feita a roçagem e limpeza do mato do acostamento da Rodovia MG 353 na 
extensão do Posto Cerâmica até o Aeroporto Internacional Itamar Franco. 
JUSTIFICATIVA: Neste trecho da estrada onde muitas pessoas praticam corridas, 
caminhadas e ciclismo, o mato alto está prejudicando o deslocamento delas, obrigando-
as a caminhar na rodovia em alguns trechos ficando vulneráveis a acidentes. O mato 
também favorece o acúmulo de insetos, expondo as pessoas a picadas e contribui para o 
aparecimento de animais peçonhentos, como por exemplo, cobras. Rio Novo, 01 de 
Março de 2013. Vinícius Carvalho de Araújo. Vereador Proponente. 04 - 
REQUERIMENTO Nº 24/ 2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente 
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da Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O vereador que abaixo subscreve, requer que 
após tramitação regimental seja encaminhada a seguir discriminada: que solicite à Sra. 
Prefeita Municipal que seja designado um varredor de ruas, para o Povoado de Furtado 
de Campos. JUSTIFICATIVA: Desde o falecimento do antigo varredor, o Sr. João 
Belmiro, no final de novembro de 2012, não foi designado nenhum outro funcionário 
para promover a varredura das ruas de Furtado de Campos. Atualmente, as ruas 
encontram-se sujas, com lixo acumulado e com mato. Rio Novo, 01 de Março de 2013. 
Vinícius Carvalho de Araújo. Vereador Proponente. 05 - REQUERIMENTO Nº. 
25/2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Novo – MG. O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada: 
que solicite ao Executivo Municipal que seja feita uma limpeza nas imediações da 
Cachoeira Santa. JUSTIFICATIVA: A Cachoeira Santa é um ponto turístico de nosso 
município. Com a proximidade do feriado da Semana Santa o trânsito de pessoas 
aumenta naquela área e nada melhor que receber nossos turistas com as estradas limpas 
e bem cuidadas. Rio Novo, 06 de março de 2013. Dionizio Dadalt Netto. Vereador 
Proponente. 06 - REQUERIMENTO N 027/2013. À Presidenta da Câmara Municipal 
de Rio Novo Sra. Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo subscreve, requer 
que após tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, sejam enviadas as 
solicitações abaixo, à Exma. Prefeita Municipal Sra. Maria Virgínia do Nascimento 
Ferraz; - Solicita junto ao Poder Executivo, que sejam instalados em todos os prédios 
públicos do Município (inclusive Prefeitura Municipal) extintores de incêndio, bem 
como seja também requerido junto ao CORPO DE BOMBEIROS/JF, vistoria geral em 
todos os prédios públicos do Município. JUSTIFICATIVA: "Esta solicitação se faz 
necessária, uma vez que a maioria dos prédios públicos de nosso Município, são 
construções bastante antigas com ligações elétricas que já podem estar comprometidas, 
além de principalmente nas Escolas e no prédio da Prefeitura, haver ainda grande 
percentual de material inflamável, o que pode estar colocando em risco a integridade 
física de funcionários e população em geral. Rio Novo, 07 de Março de 2013. Allan 
Martins Dutra Borges – Vereador. 07 - REQUERIMENTO Nº. 28/2013. Exma. Sra. 
Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O 
vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental seja 
encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada: que a Mesa 
Diretora da Câmara envie um ofício á COPASA para informações sobre as contas de 
água cobradas com intervalo de quinze dias e não trinta dias, se essa não fere o Código 
de Defesa do Consumidor, pois se percebe que os custos do fornecimento ficam 
acumulados, trazendo transtornos à população, já que esta tem seus vencimentos 
programados mensalmente e são surpreendidos com a cobrança dupla num curto 
intervalo. JUSTIFICATIVA: É fato recorrente que a concessionária acima descrita vem 
adotando esse procedimento, prejudicando a população que por diversas vezes reclama 
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da situação e cobra providências para a mesma. Rio Novo, 07 de março de 2013. Allan 
Martins Dutra Borges. Vereador Proponente. 08 - REQUERIMENTO N°. 29/2013. Os 
vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja 
encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada. Solicite a 
Senhora Prefeita Municipal que seja feita limpeza na quadra de terra localizada no 
CAIC e que após a limpeza seja colocada areia nessa quadra. JUSTIFICATIVA: A 
quadra acima citada encontra-se em estado de abandono. Fazendo a limpeza e 
colocando areia proporcionaria a população um local para a prática de Futebol e vôlei 
de areia. Atualmente nossa cidade não possui local público para a prática dessas 
modalidades esportivas. É importante lembrar que o Vôlei de praia já é uma modalidade 
olímpica e o Futebol de areia (beach soccer) tem grandes chances de se tornar também. 
Sala das Sessões, 07 de Março de 2013. Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius 
Carvalho de Araújo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José Esperança. 
Dulcimar Prata Marques. 09 - REQUERIMENTO Nº.  30/2013. Moção de Pesar. Os 
vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja 
encaminha a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada: Moção de Pesar 
pelo falecimento de Rita de Cassia Vieira, Miguel Antônio Zampa, Maria Teodora de 
Souza, Maria Magali Duarte Soares Rocha e Brenda Pontes Araújo. Autoria de todos os 
vereadores. Rio Novo, 08 de março de 2013. 10 - REQUERIMENTO Nº.  031/2013. 
Autor: Eder Lima Moreira. À Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: Solicitação. O vereador que abaixo subscreve 
requer à Mesa Diretora da Câmara Municipal que, após apreciação do plenário. 
JUSTIFICATIVA: Sabemos da defasagem destes dois importantes conjuntos de Leis 
que regem a Câmara Municipal e o Município de Rio Novo. Esta foi uma de minhas 
lutas na última legislatura, juntamente com o ex-vereador Elder Louro, e mais uma vez 
venho solicitar a criação desta comissão para que possam ser apresentadas as propostas, 
após um período de estudo e discussões, de novos Regimento e Lei Orgânica Municipal. 
Caberá à comissão rever os pontos incompatíveis com a realidade atual, retirar as 
contradições de um para com o outro, buscar modelos e referências que funcionam em 
outras localidades, incluir questões ligadas às zonas aeroportuárias na Lei Orgânica e 
ainda ouvir a população quando da apresentação das novas propostas. Trata-se de um 
trabalho árduo, mas que ao final garantirá melhores e mais modernas formas de 
administrar. Sem mais para o momento conto com a aprovação de todos. Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 06 de março de 2013. Eder Lima Moreira. 11 - 
REQUERIMENTO Nº. 032/2013. Autor: Eder Lima Moreira. À Exma. Sra. Dulcimar 
Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: Solicitação. O 
vereador que abaixo subscreve requer à Mesa Diretora da Câmara Municipal que, após 
apreciação do plenário, seja enviado ofício à COPASA – Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais solicitando providências urgentes quanto aos constantes vazamentos que 
vêm ocorrendo em seus Reservatórios tanto no Bairro Novo Horizonte como no Bairro 
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Água Branca. JUSTIFICATIVA: Mais uma vez voltamos ao assunto COPASA. E o 
faremos enquanto as providências não forem tomadas a contento. São minas nas ruas, 
buracos por onde passam fazendo suas obras, canos velhos ainda existentes na rede de 
água do município e, ainda o desperdício de água nos reservatórios, pois os vazamentos 
são recorrentes. Alguma providencia precisa ser tomada! Somando-se a isso está o fato 
de estarmos pagando por uma água, neste vazamento, que não está chegando em nossas 
residências, tendo em vista que a manutenção do serviço é feita através de nossas 
contribuições e que já sabemos quase não há inadimplência mais, caso queiram utilizar 
isso como argumento. Sem mais para o momento conto com a aprovação de todos. Sala 
das Sessões “Messias Lopes”, 06 de março de 2013. Eder Lima Moreira. 12 - 
INDICAÇÃO Nº. 033/2013. Autor: Eder Lima Moreira. À Exma. Sra. Dulcimar Prata 
Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: Melhorias Urbanas. O 
vereador que abaixo subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja 
encaminhado ofício de indicação ao Executivo Municipal para providências quanto a 
construção urgente de meio fio e passeio na entrada da Av. das Mangueiras (à esquerda 
na direção de quem entra para Bairro). JUSTIFICATIVA: Procurado pela Associação 
do Bairro das Mangueiras e passando várias vezes pelo local torna-se notória a 
necessidade de alguma via para as pessoas não transitarem em meio aos veículos que, 
na maioria das vezes, entram pela avenida sem respeitar os limites da velocidade, o que 
aumenta a eminência de acidentes no local. Sendo que as pessoas já passam naquela 
“quina” da rua correndo risco de serem atropeladas, a falta de espaço não é argumento 
para a construção do passeio, pois necessariamente elas têm que passar por ali. E sendo 
em espaço público, o poder público torna-se responsável pela segurança dos pedestres. 
Certo do atendimento a esta indicação e contando com a aprovação de todos, agradeço. 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 06 de março de 2013. Eder Lima Moreira. Vereador 
Proponente. 13 - REQUERIMENTO Nº. 034/2013. Autores: Eder Lima Moreira. 
Dionísio Da Dalt. À Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo. Ref.: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO. Os vereadores que 
abaixo subscrevem requerem à Mesa Diretora da Câmara Municipal que, após 
apreciação do plenário, seja enviada mensagem contendo MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO ao Deputado Federal Reginaldo Lopes (PT-MG) pela ajuda nos 
tramites de liberação de uma RETROESCAVADEIRA para Rio Novo junto ao 
Ministério de Desenvolvimento Agrário. JUSTIFICATIVA: Em conformidade com o 
inciso VII, parágrafo segundo, do Art. 110, do Regimento Interno desta casa de leis, 
apresentamos esta moção para representar nossa gratidão por tudo que o Deputado 
Federal Reginaldo Lopes e sua assessoria tem feito para que Rio Novo encontre o 
caminho dos recursos e, principalmente, pelo esforço de todos na liberação de mais este 
em forma de Retroescavadeira. Quando procuramos o Deputado, em julho de 2012, 
quando o vereador Eder Lima ainda nem havia assumido a vereança pelo segundo 
mandato, ele, mais uma vez, nos recebeu de braços abertos e deixou seu gabinete à 
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disposição do município. Por isso sabemos que esta será mais uma entre muitas outras 
moções que o legislativo terá que fazer em agradecimento ao empenho do Deputado 
Federal Reginaldo Lopes (PT-MG), tendo em vista que uma Patrol também está a 
caminho. Sem dúvida esta máquina será de grande valia para o município e propiciará 
melhores políticas públicas de atendimento ao produtor rural – aguardando para 
funcionar somente a liberação do Ministério de Desenvolvimento Agrário. É por tudo 
isso que contamos com a aprovação de todos e o posterior envio desta Moção ao 
Deputado supracitado e toda sua assessoria. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 06 de 
março de 2013. Eder Lima Moreira. Dionísio Da Dalt. Vereadores Proponentes. 14 - 
INDICAÇÃO Nº. 035/2013. Autor: Eder Lima Moreira. À Exma. Sra. Dulcimar Prata 
Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: REITERA 
SOLICITAÇÃO. O vereador que este subscreve requer que, após apreciação do 
plenário, seja encaminhado ofício reiterando indicação feita ao Executivo Municipal em 
fevereiro de 2009 para que sejam tomadas providências quanto à iluminação da Quadra 
Esportiva do Bairro Renascer, bem como de reforma das grades protetoras e traves, pois 
estão gerando riscos aos usuários da mesma. JUSTIFICATIVA: Passando pela 
localidade, no Bairro Renascer, tornam-se evidente e urgente as melhorias na estrutura 
da referida quadra, sobretudo da iluminação da mesma e posteriormente de construção 
de vestuário e banheiros. A instalação de iluminação, sendo o primeiro passo, permitirá 
que tanto os trabalhadores quanto as crianças possam ter seu momento de recreação à 
noite, único turno possível para que eles possam praticar esportes, fazer algum exercício 
físico, inclusive como diversão. Além disso, garantirá melhor luminosidade à localidade 
como um todo, propiciando mais segurança para os moradores do bairro renascer. E 
ainda poderá ser feita uma parceria com moradores do próprio bairro e também do 
bairro Nova Aurora de agenda de utilização da mesma e manutenção e conservação da 
quadra para que outros não a danifiquem. Por fim, também garantirá ao Executivo 
Municipal melhor estrutura para implementar programas esportivos e campeonatos 
noturnos para que haja assim maior ocupação para nosso jovens e adolescentes. Por isso 
contamos com a aprovação deste, e posterior realização por parte do Executivo. Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 06 de março de 2013. Eder Lima Moreira. Vereador 
Proponente. 15 - REQUERIMENTO Nº. 036/2013. Autor: Eder Lima Moreira. À 
Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. 
Ref.: Solicitação. O vereador que abaixo subscreve requer à Mesa Diretora da Câmara 
Municipal que, após apreciação do plenário, seja enviada solicitação ao Executivo 
Municipal de pedido de informações discriminadas de quais foram as dívidas 
remanescentes da gestão municipal anterior, contendo valor, data em que foram 
contraídas e se, agora, já foram quitadas. JUSTIFICATIVA: Este requerimento tem o 
intuito de elucidar sobre o impacto financeiro que houve até agora na atual 
administração dos restos a pagar ou de dívidas não quitadas, bem como para facilitar os 
cálculos em relação ao que se pode fazer como futuro investimento, sobretudo de 
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valorização salarial dos servidores. Sem mais para o momento conto com a aprovação 
de todos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 06 de março de 2013. Eder Lima Moreira. 
16 - Remetente: Prefeitura Municipal de Rio Novo. Destinatário: Excelentíssima 
Senhora Dulcimar Prata Marques. DD. Presidenta da Câmara Municipal de Rio 
Novo. Assunto: Pelo presente passamos as mãos de V. Exa. resposta ao Ofício 
CM/2013/03, bem como aos requerimentos de n°. 04,05,06,07,08, 10, 11, 12, 13 e 15, 
dos nobres Vereadores dessa Casa Legislativa. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. 17 - Rio Novo, 25 de fevereiro de 2013. N°. PM/2013/025. Do: 
Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo. Para: Ilma. Sra. Dulcimar Prata Marques. 
DD. Presidenta da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: Resposta Requerimento n°. 
01/2013. Senhora Presidente. Em atenção ao requerimento n°. 01/2013 dos nobres 
vereadores desta Casa Legislativa, vimos através deste encaminhar cópias dos 
documentos solicitados no respectivo requerimento, com exceção à solicitação 
constante no item 7 “cópias dos registros no Cartório de Registro de Imóveis das 
Escrituras”, uma vez que referida solicitação gera gastos em torno de aproximadamente 
R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). Esperando contar com a compreensão dos nobres 
Edis, subscrevemo-nos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente. 
Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 18 - Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. Coordenadoria de apoio a 1° Câmara. Secretaria da 1° 
Câmara. Intimação n°. 1929/2013. Processo n°. 660.294 – Exercício de 2001. Prefeitura 
Municipal de Rio Novo. Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2013. Excelentíssima 
Senhora Presidente. Por ordem da Excelentíssima Senhora Presidente da 1° Câmara 
deste Tribunal, Conselheira Adriene Andrade e nos termos do disposto no art. 238, 
parágrafo único, inciso I da Res. 12/2008, encaminho-lhe o parecer prévio emitido sobre 
as contas desse Município, referente ao processo acima epigrafado e constante nas 
Notas Taquigráficas e na Ementa que seguem em cópias anexas, acompanhadas do 
relatório da unidade técnica competente. Cientifico-lhe que, após o julgamento das 
contas pela egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no art. 44 da Lei 
Complementar n°. 102, de 18/01/2008, deverá ser enviada a este Tribunal cópia 
autenticada da Resolução, bem como das Atas das sessões em que a matéria foi 
discutida e votada, contendo a relação nominal dos Edis presentes e o resultado 
numérico da votação. Cientifico-lhe ainda, que o descumprimento da remessa dos 
documentos listados, no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo 
legal mencionado, poderá ensejar aplicação de multa prevista no inciso IX, do artigo 85 
da Lei Complementar 102/08, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público 
para adoção das medidas legais cabíveis. Respeitosamente, Gabrielle G. de O. Rezende. 
Coordenadora da Área. 19 - Prezada Presidente da Câmara. É com muita alegria que 
venho cumprimenta-la pela condução desse ano legislativo municipal. Quero, em nome 
dos Correios, ratificar o compromisso e parceria com esta Câmara desejando bons 
êxitos nesse novo desafio à frente da legislatura dessa cidade. Nossas portas estão 
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abertas para ótimos relacionamentos comerciais, incluindo prontamente os serviços do 
Banco Postal. Receba meus sinceros votos de felicidades e muito sucesso. 
Atenciosamente. Pedro Amengol. Diretor dos Correios em Minas Gerais. 20 - 
Excelentíssima Senhora Dulcimar Prata Marques. DD. Presidenta da Câmara 
Municipal de Rio Novo e demais vereadores. Rio Novo, 07 de março de 2013. Vimos 
pelo presente passar as mãos de Vossas Excelências para conhecimento, o Relatório 
Anual do Sindicato Rural de Rio Novo, exercício 2012, tendo em vista que recebemos 
verba da Prefeitura Municipal de Rio Novo, oriunda de devolução de repasse da Câmara 
Municipal de Rio Novo. Com protestos de apreço e consideração, subscrevemo-nos mui 
respeitosamente. José Pereira Duprat. Presidente do Sindicato Rural de Rio Novo. 21 - 
Ofício n°. 05/2013. Ref.: Convocação para Assembleia Geral – Circuito Caminhos 
Verdes de Minas. À Câmara Municipal de Rio Novo. Exma. Sra. Presidente e 
Vereadores. Edital de Convocação. A Associação dos Municípios do Circuito Caminhos 
Verdes de Minas, nos moldes do seu Estatuto Social, através do Presidente Alex da 
Costa Marigo, vem por meio deste Edital, convocar os representantes dos Poderes 
Públicos (executivo e Legislativo), associados privados e trade turístico para, em 
discussão os seguintes os seguintes assuntos. – Apresentação do Circuito; - Importância 
do ICMS Turístico; - Planejamento Plurianual – Plano de Ação, ano 2013; - Debate de 
ideias. Data: 11/03/2013. Local: Centro Cultural de Rio Novo. Horário: 15h00min. 
Cordialmente, Alex da Costa Marigo. Presidente. ORDEM DO DIA – 1 – Projeto de 
Lei n°. 01/2013. Proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona, no 
munícipio de Rio Novo. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. 
Em 1° discussão. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Mesmo existindo a lei 
federal, creio que devemos ter um suporte da legislação municipal, visto que estamos 
próximos de iniciarmos o projeto antitabagismo. Palavra com o vereador Allan Borges. 
Parabenizo a presidente pela autoria do projeto, porém dois pontos aqui me chamam 
atenção, uma é o número do projeto, outra questão é sobre a ausência da vigilância 
sanitária na cidade. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Em breve funcionará o 
CAPS e a Vigilância Sanitária em nosso município. Palavra com o vereador Allan 
Borges. Se a Vigilância sanitária não funcionar a quem que nós denunciaremos?  
Palavra com a presidente Dulcimar Prata. No caso a Vigilância Sanitária está próxima 
de retomar as atividades, só ficou parada em virtude do afastamento por licença médica 
do funcionário. Já há funcionários recebendo treinamento para reativar a Vigilância 
Sanitária. Palavra com o vereador Eder Lima. Quero apenas complementar e dizer que a 
lei é importantíssima, o município deve dar o máximo de publicidade a Lei. O 
Executivo deve antes de punir os comerciantes, deixa-los bem informados. Que a Lei 
amplamente divulgada pela Secretaria de Saúde antes de começar a vigorar. Palavra 
com o vereador Guilherme Nogueira. No artigo nono é preciso fazer a correção para que 
a expressão, “que entre em vigor”. Em 1° discussão. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Os requerimentos serão colocados 
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em votação em bloco e peço aos autores que façam o comentário seguindo a mesma 
ordem. 02 - Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Coordenadoria de 
apoio a 1° Câmara. Secretaria da 1° Câmara. Intimação n°. 1929/2013. Processo n°. 
660.294 – Exercício de 2001. Prefeitura Municipal de Rio Novo. Encaminhado a 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para parecer. 03 – Requerimento n°. 
22/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
04 – Requerimento n°. 23/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 05 – Requerimento n°. 24/2013. Em 1° e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 – Requerimento n°. 25/2013. 
Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Em relação à cachoeira 
Santa, nós do LEO Clube iremos lá amanhã fazer um mutirão de limpeza, isso já 
ajudará no atendimento ao requerimento do Dionizio. Em 1° e única votação. Aprovado 
por unanimidade dos presentes. 07 – Requerimento n°. 26/2013. Em 1° e única 
discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. Sobre o Projeto de Lei entendi que é o 
primeiro de autoria da Câmara. Sobre o requerimento 26 parabenizo o vereador e que 
também se coloque a necessidade da presença da Polícia Militar solicitando o auxílio da 
Polícia Militar no momento da organização da Feira. Palavra com o vereador Guilherme 
Nogueira. Deveria ser, anexada junto, a programação dos dias que a feirinha funciona, 
assim oficializaremos o dia da feirinha. Em 1° e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 08 – Requerimento n°. 27/2013. Em 1° e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 09 – Requerimento n°. 28/2013. 
Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra 
com o vereador José Adriano. Eu queria pedir a nossa presidente que quando formos a 
Belo Horizonte, nós voltemos à sede da COPASA, temos que retornar, quando estive lá 
fui informado que em 2011 o problema seria solucionado, mas infelizmente hoje 
continuamos sem solução, infelizmente é só reclamação. 10 – Requerimento n°. 
29/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Poderia incluir 
neste requerimento que aquele terreno seja elevado, ali em época de chuva sempre fica 
alagado. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 11 – 
Requerimento n°. 31/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 12 – Requerimento n°. 32/2013. Em 1° e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 13 – Requerimento n°. 33/2013. 
Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 14 – 
Requerimento n°. 34/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 15 – Requerimento n°. 35/2013. Em 1° e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 16 – Requerimento n°. 36/2013. 
Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra 
com o vereador Eder Lima. Eu, juntamente com o vereador Elder já havíamos tentando 
este pleito é preciso todos nesta empreitada. Em relação à COPASA, trata-se de uma 
denúncia que recebi de moradores do bairro Novo Horizonte e do bairro Água Branca. 
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Sobre o meio-fio na entrada do bairro das Mangueiras, é onde não há espaço algum para 
o cidadão trafegar, o meio-fio, além de coibir a alta velocidade dos veículos auxiliaria 
os pedestres. A iluminação da quadra do bairro Renascer é um pedido meu feito em 
março de 2009 e estou agora retornando com este pedido, além da segurança 
voltaríamos a criar uma movimentação de jovens ali no bairro. Em relação as dívidas 
remanescentes, pensam que eu não saio do Gabinete do Executivo, isso não é verdade, 
vou lá quando eu preciso. Quero saber quais são estas dívidas ao certo, com quase 
setenta dias de governo já podemos ter noção do impacto disso, principalmente se 
pensamos na melhoria de salários do funcionalismo. Palavra com o vereador Guilherme 
de Souza Nogueira. Em relação ao requerimento 032, que se refere à COPASA, no 
mesmo dia que eu fui ao CAIC vi uma mina brotando ali, tem várias outras pela cidade, 
precisamos fazer um dossiê para chegarmos lá com fotos para que possamos apresentar 
a eles o quadro aqui da cidade. Palavra com o vereador Allan Borges. Em relação  a Lei 
Orgânica e Regimento Interno, foi também uma plataforma minha, estou a disposição, 
eu tenho também a disposição o advogado da Câmara de Juiz de Fora. Palavra com o 
vereador Vinícius Araújo. Voltarei um pouco atrás sobre a resposta do requerimento 
que fala da ponte de Furtado de Campos, para quem não conhece a estrutura, foi feita 
sobre a base da linha férrea, uma obra emergencial. Sobre esta solicitação das contas da 
administração passada é muito válida, se puder acrescentar no requerimento também o 
saldo encontrado nas contas. Palavra com o vereador Carlos Eduardo. Sobre o 
requerimento 033, gostaria de acrescentar que se possível não seja feito um passeio 
muito baixo, que ele seja bem elevado. PALAVRA LIVRE – Palavra com a presidente 
Dulcimar Prata. Antes de conceder a palavra aos inscritos gostaria de estar falando aqui 
com relação a nossa Santa Casa. Que a Comissão de Saúde fosse ao hospital o mais 
rápido possível, minha preocupação é grande. Se não nos mobilizarmos junto com a 
população e entendermos que a Santa Casa é nossa, as coisas vão piorar. Vamos nos 
unir ao Executivo e a população e que possamos tomar uma providência urgente, me 
parece que hoje o vereador Allan esteve na promotoria e várias vezes ela já mencionou 
em fechar a Santa Casa, se isso acontece quem sofre são os moradores de Rio Novo. 
Palavra com o vereador José Adriano. Inclusive no princípio da minha gestão em 2012 
eu entrei com o projeto onde faríamos um estacionamento rotativo em Rio Novo em 
época de festas e o dinheiro que seria arrecadado iria para a Santa Casa, gostaria de 
pedir ao Executivo que o estacionamento na época da Exposição seja repassado para a 
Santa Casa, na época alegaram pra mim que o projeto não poderia funcionar. Palavra 
com o vereador Carlos Alberto. Já passei por várias situações naquele hospital e 
agradeço por tudo que foi feito, temos que trazer os médicos de referência para o 
município, a cidade tem três profissionais que passaram sua vida no município. palavra 
com o vereador Eder Lima. Isso me animou, me fez ainda mais abraçar esta causa, nós 
tentamos fazer a campanha pela Santa Casa de Rio Novo, é necessário uma nova 
mobilização, é importante lembrar o governo do estado que eles tem que colocar uma 
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sala de estabilização ali, cabe a nós movimentar, buscar recursos políticos, lembrar ao 
próprio secretário Antônio Jorge do que ele iniciou. É preciso que funcione, para que 
não fiquemos com mais uma obra que não atenderá os anseios da população. Palavra 
com o vereador Vinicius Araújo. Já fiz parte da diretoria do hospital por quatro anos, 
fizemos leilões, no primeiro foi arrecado 23 mil reais e infelizmente, nos entristecemos 
com pessoas que misturam o hospital com política. Fiquei chateado ao ver um jornal do 
nosso município criticando o repasse de valores encaminhados para instituição. A 
palavra foi cedida ao Presidente do Sindicato Rural de Rio Novo, Sr. José Pereira 
Duprat, que agradeceu a verba recebida no ano anterior através de indicação da Câmara 
Municipal e que foi utilizada na reforma da sede do Sindicato e falou também das 
necessidades dos produtores no município. Foi cedida a palavra também ao Sr. Leandro 
Teixeira, que explanou sobre os problemas que vem enfrentando para obter acesso as 
contas e informações do FUNDEB. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. Se o 
prefeito estiver junto com o Sindicato, a entidade ajudará muito na solução de 
problemas do município, quanto aos tratores, parcerias devem ser feitas com o IEF e 
com a EMATER. Palavra com o vereador Allan Borges. Peço aqui permissão para V. 
Exa. Gostaria de chamar atenção para os dois requerimentos feitos por mim solicitando 
os custos do carnaval e o outro é a relação do funcionários do executivo. Ainda não fui 
respondido, estou aguardando estas informações. Existem pontos que eu gostaria de 
avaliar, principalmente em relação aos gastos da última legislatura, até então esta casa 
não tem nenhuma informação, até agora infelizmente estamos vendo o executivo meio 
sem norte, chegam a toda hora informações desencontradas. Ontem ouvi de um 
vereador que um cidadão está solicitando um simples Alvará e não consegue. Não 
queremos só chamar atenção, mas estamos aqui para auxiliar e tentar encontrar 
soluções. Queremos saber como o ex-prefeito deixou a prefeitura. A transparência é a 
base de um bom governo, para que a população possa acompanhar tudo. Palavra com o 
vereador Eder Lima. O Leandro está certo de estar aqui, no manual de orientação do 
FUNDEB está especificado como o membro deve agir caso os problemas não sejam 
sanados no âmbito do poder Executivo Responsável. Se a secretária de educação 
resolveu trabalhar mandando recado para vocês, vá até lá. Faça um ofício a Madalena 
fazendo estas solicitações, eu sei que o Conselho tem um prazo de trinta dias para que 
forneça estas informações para vocês. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da 
palavra foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.  


