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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1112/2013 

Ata da0 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 05 de abril de 2013. 

 

Aos 05(cinco) dias do mês de abril 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 da Ata 
n°. 1111/2013, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 
01 – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Coordenadoria de Apoio a 1° 

Câmara. Intimação n°. 4.075/2013. Processo n°. 710.044 – Exercício de 2005. 

Prefeitura Municipal de Rio Novo. Belo Horizonte, 21 de março de 2013. 
Excelentíssimo Senhor Presidente. Por ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
1° Câmara deste Tribunal, Conselheiro Sebastião Helvécio Ramos de Castro, 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 (cento e vinte) dias, previsto no paragrafo 
único do dispositivo legal retro 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 cabíveis. Respeitosamente, Gabrielle G. 
de O. Rezende. Coordenadora de Área. 02 – Projeto de Lei n°. 02/2013. Acrescenta 
artigos ao Código de Posturas Municipais, para fins de segurança pública. Câmara 
Municipal de Rio Novo – Plenário Messias Lopes – 08 de março de 2013. Autoria de 
todos os vereadores. 03 – Projeto de Lei n°. 004/2013. Dispõe sobre o pagamento de 
despesa por meio de adiantamento. Paço da Prefeitura Municipal de Rio Novo, 13 de 
março de 2013. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 04 – Projeto 
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de Lei n°. 005/2013. Autoriza revisão de remuneração dos Médicos PSF’s e dá outras 
providências. Rio Novo, 26 de março de 2013. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. 05 – Projeto de Lei n°. 006/2013. “Dispõe sobre a criação da 
“Biblioteca Municipal Paulino de Oliveira” no povoado de Furtado de Campos, 
Município de Rio Novo e dá outras providências”. Paço da Prefeitura Municipal de Rio 
Novo, 04 de abril de 2013. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 
06 – REQUERIMENTO Nº. 40 /2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques Presidente 
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. Requer da Exma. Senhora Prefeita Municipal, Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz, que seja restaurado o prédio da antiga Estação Ferroviária de 
Furtado de Campos. JUSTIFICATIVA: Trata-se de um prédio que faz parte da história 
de nossa cidade e Furtado de Campos.  Prédio este que deve ser preservado, para que as 
futuras gerações possam contar e mostrar o que de riqueza passou por aquela estação. 
Fazendo isso, estaremos contribuindo para não deixar acabar nossos patrimônios. Rio 
Novo, 03 de abril de 2013. José Adriano Tostes Xavier. Vereador. 07 –  
REQUERIMENTO Nº.   41/2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente 
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. Requer da Exma. Senhora Prefeita Municipal, Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz, que seja dado continuidade no calçamento da rua próximo a Escola 
Carmem Mendonça até o Bar do Pedro Abrão. JUSTIFICATIVA: Faz-se necessário o 
prolongamento do calçamento da mencionada rua, porque na época das chuvas, muito 
barro, e na época da seca, muita poeira, causando muitos transtornos às pessoas que dela 
necessitam utilizá-la, sendo caminho para a escola, sem contar o desconforto para as 
pessoas que residem nesta rua. Rio Novo, 03 de abril de 2013. José Adriano Tostes 
Xavier. Vereador. 08 – REQUERIMENTO Nº. 42 /2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata 
Marques Presidente 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. Requer da Exma. Senhora Prefeita Municipal, 
Maria Virginia do Nascimento Ferraz, que seja passado para a Santa Casa Misericórdia 
de Rio Novo, gerenciar o estacionamento da Exposição de Rio Novo/2013.                             
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz para angariar fundos para ajudar a nossa Santa 
Casa, que por diversos anos vem passando por crises que é de conhecimento de todos 
nós. Se autorizado, que seja passado a responsabilidade para a Diretoria da Santa Casa, 
para que esta peça a contribuição de seus funcionários, para tomar conta do 
estacionamento, com isso estarão fazendo também sua parte de colaboração. Ficando 
somente por conta do Executivo, montar a estrutura do estacionamento. Contando com 
a generosidade da Exma. Senhora Prefeita em atender nosso requerimento. Rio Novo, 
03 de abril de 2013. José Adriano Tostes Xavier. Vereador. 09 – REQUERIMENTO 
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N°.043/2013. 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 manutenção em URGÊNCIA do 
trecho compreendido da propriedade do Senhor Cabral (fim do calçamento da Rua 
Ezequiel Ribeiro Guimarães) até o condomínio Casa Blanca. JUSTIFICATIVA: O 
trecho de estrada acima citado encontra-se em estado critico nos períodos chuvosos 
devido ao atual estado de abandono. É importante lembrar que o trecho acima citado é 
zona urbana da cidade que atende um fluxo muito grande dos seguintes bairros: Casa 
Blanca, Água Branca. Esse trecho recebe ainda parte da água da chuva do bairro Vista 
alegre. Sala das Sessões, 03 de abril de 2013. Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius 
Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José Esperança. 
Dulcimar Prata Marques. Assina junto vereador Eder Lima Moreira. 10 – 
REQUERIMENTO N°. 044/2013. 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 tomadas 
providências em relação aos trailers fixados em locais públicos e que estão fechados. 
JUSTIFICATIVA: Esse requerimento tem como objetivo atender solicitações de 
moradores vizinhos dos Trailers localizados na Praça Jair Ladeira e na Rua Governador 
Valadares. Segundo relatos destes moradores os trailers encontram-se fechados há 
muitos anos e tem sido moradias para ratos e baratas. Sala das Sessões, 03 de Abril de 
2013. Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do 
Carmo Mattos. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. 11 – 
REQUERIMENTO N°.045/2013.  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 encaminhado oficio 
aos Correios solicitando que seja feita entrega de correspondências em todas as Ruas do 
Bairro Água Branca. JUSTIFICATIVA: O requerimento acima se deve a inúmeras 
reclamações de moradores do Bairro Água Branca, que não recebem suas 
correspondências em suas residências. Tal situação foi confirmada através de ligação 
telefônica feita pelo vereador solicitante Sebastião José Esperança para agencia dos 
correios de Rio Novo que informou que aquele Bairro, apesar de ter nome em todas as 
ruas, é considerado zona rural. Sala das Sessões, 03 de Abril de 2013. Guilherme de 
Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. 
Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. Assina junto vereador Eder Lima 
Moreira. 12 – REQUERIMENTO N°.046/2013. 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 
manutenção nos postes de luz do canteiro central e poda nos pés de Jamelão da Praça de 
Furtado de Campos. JUSTIFICATIVA: Os postes acima citado encontram- se sem 
iluminação, o que deixa a Praça muito escura. A poda se torna necessária para melhorar 
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o aspecto visual do local. Sala das Sessões, 03 de Abril de 2013. Guilherme de Souza 
Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião 
José Esperança. Dulcimar Prata Marques. 13 – REQUERIMENTO N°.047/2013. 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 colocado braços e lâmpadas nos 02 postes da 
entrada da Rua José Nogueira Filho, no Povoado de Furtado de Campos. 
JUSTIFICATIVA: Os postes acima citados estão localizados na entrada do Povoado e 
são constantes as reclamações dos moradores. É importante lembrar que é cobradas e 
pagas por todos os moradores a Taxa de iluminação Publica o que justifica ainda mais 
este requerimento e a insatisfação dos moradores. Sala das Sessões, 03 de Abril de 
2013. Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do 
Carmo Mattos. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. 14 – 
REQUERIMENTO Nº. 48/2013. 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 que, após apreciação do plenário, seja 
encaminhado requerimento ao executivo municipal solicitando com urgência que seja 
feita fiscalização e cobrança, conforme Código de Posturas Municipais, aos 
proprietários de lotes baldios para que mantenham seus terrenos limpos mais frequência 
e assim, caso não cumpram a exigência, aplica-se a multa prevista em lei. 
JUSTIFICATIVA: Este é outro tema pelo qual muitos moradores, sobretudo dos 
bairros, cobram providências. Munícipes dos bairros Água Branca e Novo Horizonte e 
demais locais com loteamentos isolados solicitam, com razão, que haja maior cobrança 
sobre os proprietários de lotes, sem construção ou qualquer outra movimentação no 
mesmo. Aliás, é por isso que estão abandonados, com vegetação invadindo outros 
terrenos e até mesmo o calçamento, e ainda com grande quantidade de animais 
peçonhentos, insetos e roedores, acarretando uma série de problemas para os vizinhos e 
principalmente para a saúde pública municipal, por conta dos riscos de doenças e da 
poluição. A época das chuvas está passando e, portanto, é hora de cobrar maior 
responsabilidade destes proprietários, pois além do que já foi dito em sua maioria os 
terrenos não possuem muros ou cercas. Assim sendo, mais uma vez gostaria de contar 
com o apoio de todos os nobres edis, bem como com o atendimento do mesmo pelo 
executivo municipal. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 03 de abril de 2013. Eder Lima 
Moreira. 15 – REQUERIMENTO Nº. 49/2013. 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 que, após apreciação do plenário, 
seja encaminhado ofício ao executivo municipal solicitando que seja feita a dedetização 
dos bueiros e bocas de lobo da cidade devido ao número grande de infestação por 
insetos, peçonhentos e roedores. JUSTIFICATIVA: Fui procurado por vários moradores 
de diversas localidades alegando que essa dedetização das galerias subterrâneas do 
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município foi feita no último mandato do prefeito Marco Aurélio e os mesmos, devido a 
este período enorme sem dedetização, alegam que houve um grande aumento destes 
animais, hospedeiros diretos de doenças. Sobretudo, no período das chuvas estes bichos 
invadem as residências levando perigo de contágio a crianças e idosos. Assim sendo, 
solicito a aprovação de todos e a realização deste pedido pelo executivo. Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 03 de abril de 2013. Eder Lima Moreira. 16 - 

REQUERIMENTO Nº. 50/2013. Autor: Eder Lima Moreira. À Exma. Sra. Dulcimar 
Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: Solicitação 
URGENTE. O vereador que abaixo subscreve, requere que, após apreciação do plenário 
seja encaminhado ofício, em caráter de urgência, à Prefeitura Municipal de Goianá - 
MG, à Prefeitura Municipal de Rio Novo - MG e à Multiterminais, empresa que 
administra o Aeroporto Internacional Presidente Itamar Franco, solicitando as seguintes 
informações: 1 - Quais são os valores que estão sendo recebidos por cada município 
referente ao recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – chamado 
de ISS; 2 - Como tem sido feito o rateio destes valores para que haja cumprimento de lei 
aprovada por ambos os municípios para que este imposto fosse repartido igualmente em 
50% (cinquenta por cento) para cada município; 3 - Se não há valor sendo recolhido 
através de ISS referente ao aeroporto e atividades incluídas, explicar as razões do 
porquê de não se estar recebendo; 4 - Se está sendo recolhido, desde quando as 
prefeituras passaram a contar com este imposto referente às prestadoras de serviço 
alocadas no aeroporto; 5 – Se há recolhimento somente por uma prefeitura, qual o 
porquê da outra não estar recebendo; 5 – E para qual (is) prefeitura(s) a empresa 
Multiterminais e os demais prestadores de serviços alocadas no hangar/sede do referido 
aeroporto têm feito direcionamento do ISS, ou seja, qual tem sido a fonte recebedora. 
JUSTIFICATIVA: Há muito ouvimos falar sobre os benefícios que o aeroporto 
internacional Presidente Itamar Franco trará para os nossos municípios. Os benefícios 
são inegáveis, alguns são visíveis e os demais em sua maioria em longo prazo. Porém, 
um dos mais diretos e rápidos a chegar aos cofres municipais é o recolhimento de 
impostos sobre serviço de qualquer natureza - o famoso ISS, previsto pela LEI 
COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 que "Dispõe sobre o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito 
Federal, e dá outras providências". Porém, desde suas obras até o início de seu 
funcionamento nós não tivemos acesso ou notícia dos 50% (cinquenta por cento) que 
são de direito do município de Rio Novo, assim como de Goianá, conforme leis 
idênticas aprovadas pelos dois municípios e que garantem esta repartição. A fim de 
sanarmos esta ausência de notícias e dirimirmos quaisquer dúvidas é que se faz 
necessária a disponibilização dos dados supracitados. Desde já contamos com a 
colaboração das Prefeituras, de Rio Novo e Goianá, bem como da Multiterminais, 
administradora do aeroporto, para que possamos chegar a um denominador comum no 
que tange estas informações para que a população tenha acesso aos benefícios que esta 
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importante empresa e as demais lá dentro instaladas estão trazendo para os municípios, 
além dos preciosos empregos já gerados. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 03 de abril 
de 2013. Eder Lima Moreira. Assinam juntos todos os outros vereadores. 17 – 

REQUERIMENTO Nº. 51/2013. 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 Executivo Municipal que sejam colocadas placas com o aviso “PROIBIDO 
JOGAR LIXO” em todos os logradouros situados a beira dos rios. Próximo à passarela, 
às pontes, à Rua Jacob da Paixão, a Hélio de Souza Pinto e demais logradouros 
próximos aos rios. JUSTIFICATIVA: O lixo jogado a beira dos rios polui o meio 
ambiente. É uma das causas das enchentes, nunca deve ser jogado nos rios, canais, valas 
ou valões. Os rios e os canais entupidos com o lixo  não conseguem seguir livremente 
para frente, transbordando  para os lados, espalhando esgoto e sujeira. Além disso, o 
lixo também fica represado  em travessias e pontes, formando  uma verdadeira barreira 
que impede a passagem das águas. Rio Novo, 04 de abril de 2013. Dionizio Dadalt 
Netto. Vereador Proponente. 18 – REQUERIMENTO Nº. 52/2013. 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 Executivo Municipal que 
informe a esta Casa qual a situação atual da Banda “Euterpe Carlos Gomes”. 
JUSTIFICATIVA: A referida Banda faz parte da história de Rio Novo, sempre nos 
acompanhando em vários momentos festivos de nosso munícipio. Solicito informações 
sobre a mesma preocupado com nosso patrimônio cultural.  Rio Novo, 04 de abril de 
2013. Dionizio Dadalt Netto. Vereador Proponente. 19 – REQUERIMENTO 

N°.053/2013.  Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação 
regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada. Solicite a Senhora 
Prefeita Municipal que seja feita a manutenção e que se coloque escória no morro do 
Camonge. JUSTIFICATIVA: Esse é um caminho muito utilizado para visitas a 
Cachoeira Santa, que é um ponto turístico muito visitado pela população de Rio Novo e 
região. Sala das Sessões, 04 de Abril de 2013. Vinicius Carvalho de Araújo. Guilherme 
de Souza Nogueira. Sebastião José Esperança. Carlos Alberto do Carmo Mattos. 
Dulcimar Prata Marques. 20 – Resposta a Requerimentos. De: Prefeitura Municipal de Rio 

Novo. Para: Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo e 

demais Edis. Rio Novo, 03 de abril de 2013. Encaminhamos em anexo resposta aos 

requerimentos de n°. 018/2013; 020/2013; 024/2013; 025/2013; 026/2013; 029/2013; 035/2013 

e 037/2013. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 006/2013. “Dispõe sobre a 
criação da “Biblioteca Municipal Paulino de Oliveira” no povoado de Furtado de 
Campos, Município de Rio Novo e dá outras providências”. Encaminhado a todas as 
Comissões para emissão de parecer. Em 1°. Discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 005/2013. Autoriza revisão de 
remuneração dos Médicos PSF’s e dá outras providências. Encaminhado a todas as 
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Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. Gostaria de solicitar prazo pela Comissão de Justiça, para que de 
acordo com o parecer do Jurídico possamos fazer as modificações necessárias.  Até 
gostaria de sugerir que fosse realizada uma sessão extraordinária na próxima semana 
para votarmos o projeto, nem usaremos o prazo regimental de 10 dias, nos reuniremos 
na próxima segunda para realizar as devidas correções. Palavra com a presidente 
Dulcimar Prata. Concedido prazo ao vereador Guilherme e desde já deixo marcada para 
a próxima terça-feira uma reunião extraordinária para votarmos o projeto. 03 – Projeto 
de Lei n°. 004/2013. Dispõe sobre o pagamento de despesa por meio de adiantamento. 
Encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de 
parecer final. Em 2° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 
– Projeto de Lei n°. 02/2013. Acrescenta artigos ao Código de Posturas Municipais, 
para fins de segurança pública. Encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 05 – REQUERIMENTO n°. 40/2013. Em 1° e única discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 – REQUERIMENTO n°. 41/2013. Em 

1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 07 – 
REQUERIMENTO n°. 42/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Allan 

Borges. Quero cumprimentar a todos aqui neste Plenário, gostaria de parabenizar o José 
Adriano e se possível gostaria de acrescentar que a “Rua do Acauã” em época de 
eventos se transformasse em estacionamento e a arrecadação da mesma forma fosse 
encaminhada a Santa Casa. Palavra com o vereador José Adriano. Este requerimento, 
fiz pensando em auxiliar a Santa Casa. A instituição é quem ira administrar o 
estacionamento, nada mais justo que passarmos o serviço para a Santa Casa, os próprios 
diretores e funcionários é que gerenciarão o estacionamento. Sobre a proposta do 
Vereador Allan, eu já havia falado algo semelhante, em outras épocas apresentei um 
projeto para que fosse feito um sistema semelhante ao de grandes cidades, com talões 
para estacionamentos rotativos em épocas de Festas, creio que com isso arrecadaríamos 
fundos para o Hospital. Em 1°. E única votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. 08 – REQUERIMENTO n°. 43/2013. Em 1° e única discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos presentes. 09 – REQUERIMENTO n°. 44/2013. Em 1° e 

única discussão.  Palavra com o vereador Allan Borges. Esta é uma questão antiga do nosso 
município que precisa mesmo ser revista, em São João Nepomuceno já não existe 
nenhum tipo de trailer pequeno nas ruas, temos que colocar uma regra em Rio Novo 
para que tenha um padrão, existe uma Lei Federal que diz que quem vende bebida 
diurética é obrigado a ter um banheiro público. É importante que o Executivo entre 
realmente com providências para solucionar o problema com os trailers, quem sabe a 
construção de um calçadão onde tenha espaço para estes comerciantes. Em 1° e única 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 10 – REQUERIMENTO n°. 45/2013. 

Em 1° e única discussão.  Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Neste requerimento 
eu quero fazer o registro junto com o Senhor Ronaldo com esta solicitação, fiquei 
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surpreso com a situação, estando junto com outros vereadores fizemos uma 
comunicação aos correios e eles responderam que lá não era feita entrega de 
correspondências por considerar o local como Zona Rural, pedimos que o Executivo 
atenda este nosso requerimento encaminhando comunicado aos Correios. Em 1° e única 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 11 – REQUERIMENTO n°. 46/2013. 
Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 12 – 
REQUERIMENTO n°. 47/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 

unanimidade dos presentes. 13 – REQUERIMENTO n°. 48/2013. Em 1° e única discussão. 

Palavra com o vereador Eder Lima. Quero falar de uma só vez dos meus três 
requerimentos. Esse da fiscalização dos lotes também é uma reivindicação do Água 
Branca, porque geralmente o proprietário esquece o lote e junto com esse esquecimento 
coisas piores tendem a acontecer aos vizinhos. Fui procurado por moradores dos Bairros 
Água Branca e Novo Horizonte, mas sabemos que isso acontece em outros lugares. Se 
já vem avisando em outros tempos e os proprietários não fazem a limpeza, que eles 
sejam multados, a multa já é prevista no Código de Posturas. Pode até ser criada uma 
tabela para orientar os proprietários dos lotes para que saibam os períodos de limpeza. 
Sobre o Água Branca, ao final da Cloris Dias pegando o Cabral, a verba do calçamento 
já existe, precisa da verba para saneamento básico. Para o saneamento precisa de um 
pedaço do terreno do Sr. Cabral, que já está na justiça para desapropriação. Quanto ao 
requerimento que pede a dedetização dos bueiros é também um pedido de moradores de 
Rio Novo pedindo que eu fizesse esta solicitação. Um dos moradores me relatou que a 
última vez que foi feita a manutenção foi no Governo do Marco Aurélio. O outro 
requerimento até combinamos que seria assinado por todos os vereadores é referente ao 
ISS que deve ser recolhido sobre os serviços prestados no Aeroporto. Na última viagem 
que fizemos fomos informados que já está havendo recolhimento desse ISS, só que não 
por Rio Novo. Se Goianá conseguiu porque Rio Novo não está recebendo a parte dele. 
As empresas que estão locadas no Aeroporto não estão dividindo os valores entre as 
duas prefeituras, aqueles que desejarem assinar meus requerimentos fiquem a vontade. 
Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Temos que oficialmente requerer estes 
valores, tudo leva crer que este dinheiro não está sendo encaminhado para Rio Novo. 
Sobre a dedetização que foi feita no Governo do Marco Aurélio, eu fazia parte da 
equipe que fez o trabalho, na época foi um serviço bem executado e é de extrema 
necessidade. Palavra com o vereador Allan Borges. Vou ainda mais além, que o 
município contrate um Advogado Tributarista ou outro especialista no assunto para dar 
uma base a respeito da situação, já foram feitos vários requerimentos desta casa pedindo 
a mesma coisa, digo que é hora de ousar, deveríamos nos unir e ir até a divisa do 
Aeroporto e colocar lá uma placa, Aeroporto de Rio Novo. Palavra com o vereador 
Carlos Alberto. Voltando ao assunto da dedetização, digo que é necessário saber se está 
sendo feita a dedetização no cemitério e também a desratização. Palavra com o vereador 
Allan Borges. Outra coisa a respeito do Aeroporto é que na última solenidade não 
estava lá no local à bandeira do município, isso não pode se repetir. Em 1° e única 
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votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 14 – REQUERIMENTO n°. 49/2013. 
Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 15 – 
REQUERIMENTO n°. 50/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 

unanimidade dos presentes. 16 – REQUERIMENTO n°. 51/2013. Em 1° e única discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 17 – REQUERIMENTO n°. 52/2013. Em 

1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 18 – 
REQUERIMENTO n°. 53/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 

unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Eder Lima.  
Em relação ao que o Allan disse está correto, não deve ficar ameaçando. O município 
não tem ainda uma arrecadação que dê para pagar o piso dos profissionais de agente de 
saúde, o piso dos profissionais de educação. Os funcionários de rua, já estão de olho em 
Goianá que tem 18% de insalubridade e eles querem aqui também. Quanto ao 
requerimento do Allan, estive com o André e perguntei para ele porque ainda não foi 
respondido, falei também dos meus que não foram respondidos. Isso é o que a 
população exige de nós, uma colocação sobre os requerimentos. Na última gestão tinha 
vereador que dizia que não adiantava nada estes requerimentos. Se a gente mantiver este 
mesmo intuito creio que conseguiremos fazer as coisas serem agilizadas.  Lamento mais 
uma vez a morte do vereador de Goianá Joel Guedes, sem dúvida para o povo de 
Goianá foi uma grande perda. Poderíamos enviar uma Moção de Pesar. Palavra com a 
presidente Dulcimar Prata. Vamos de acordo com a disponibilidade de todos, para que 
possamos começar a nos reunir para discutir sobre a alteração do Regimento Interno e 
da lei Orgânica. Palavra com o vereador Allan Borges. Muito bem lembrada a Moção de 
Pesar pelo falecimento do vereador de Goianá Joel Guedes. Não estamos aqui para 
criticar por criticar, a situação dos municípios, principalmente dos pequenos é caótica, 
dependemos do FPM. Aqui em minhas mãos tem uma carta do Clésio Andrade em 
relação a uma emenda a Constituição que aumentaria o repasse aos municípios em 
3,5%, o que significaria muito para Rio Novo, quase 500 mil reais por mês para os 
cofres públicos. Palavra com o vereador José Adriano. Comungando com as palavras do 
vereador Allan a respeito do FPM, isso tinha que ser mudado no nosso município, hoje 
nossa prefeitura tem quase 450 funcionários para uma cidade de quase oito mil 
habitantes. Sabe qual a diária do pessoal que trabalha com os carros da saúde, é de 
R$8,00 por dia, não da nem para lanchar, é preciso enxugar a máquina. Gostaria que a 
Senhora Presidente enviasse um oficio ao pessoal da Planejar junto com o Executivo 
para que possamos fazer uma reunião junto com os professores para ver o que pode ser 
feito a respeito deste aumento do piso. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da 
palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.  

 

 


