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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1115/2013 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 19 de abril de 2013. 

 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2013, às 18h00 horas, 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°. 1112/2013, 1113/2013 e 1114/2013, foram às mesmas aprovadas por 
unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – Parecer Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final. REF.: Intimação n°. 1929/2013. Processo n°. 660.294-
Exercício 2001. Relatório. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em 18 de 
fevereiro de 2013, encaminhou a esta Casa, parecer prévio, contendo notas 
taquigráficas, bem como relatório final e da unidade técnica competente, seguida de 
conclusão em relação às contas do ano de 2001 do município de Rio Novo. Tendo em 
vista a análise e respectivos pareceres das notas que passaram pelo crivo do inspetor 
Lucy Badaró de Oliveira, acordado pela Direção da DAC, pela Coordenadoria de Área 
de Análise de Contas do Executivo Municipal, também pela Inspetora de Controle 
Interno e por fim pelo relatório do Sr. Licurgo Mourão. Ilmo. Relator, acolhido por 
unanimidade pelos Conselheiros Claudio Terrão, José Alves Viana e a conselheira 
presidente Adriene Andrade, esta Comissão reunida emitiu o seguinte parecer: 
Conclusão. Tendo em vista o parecer prévio pela Aprovação do Tribunal de Contas da 
União em relação às contas do período de 2001 do município de Rio Novo, sobretudo 
devido ao reexame constatando a regularização dos problemas encontrados quando da 
análise, esta comissão ratifica o mesmo e emite neste ato parecer pela aprovação das 
contas no período em questão. Sala das Sessões “Messias Lopes”, Rio Novo, 08 de abril 
de 2013. Guilherme de Souza Nogueira – Presidente; Allan Martins Dutra Borges – 
Vice-Presidente e Eder Lima Moreira – membro. 02 – Projeto de Resolução n°. 
01/2013. Mantem o Parecer Prévio dado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais sobre Prestação de Contas do Município, Exercício 2001, pela aprovação. Sala 
das Sessões, 15 de abril de 2013. Dulcimar Prata Marques – Presidente. Sebastião José 
Esperança – Vice-Presidente. Vinicius Carvalho de Araújo – 1° Secretário. 03 – 
Indicação nº 054/2013. Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O 
vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovação dos 
demais Edis, seja enviada INDICAÇÃO abaixo a Sra. Prefeita Municipal ,Maria 
Virginia do Nascimento Ferraz. - Que seja construído rampas para acesso as pessoas de 
necessidades especiais nas calçadas em torno da praça Mal. Floriano, calçadas das 
escolas, calçadas das repartições públicas no município, bem como as de proximidade 
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de locais de transito maior de pessoas. JUSTIFICATIVAS: - Estamos cientes que 
temos de proporcionar condições iguais a todos para exercer seu direito de “ir e 
vir” bem como das constantes orientações do Ministério Público quanto à 
implementação urgente do “TAC” “Termo de ajustamento de Conduta”, e com este 
intuito que indico estas providências, pois nossa cidade possui bastantes pessoas idosas 
e cadeirantes e que tal obra proporcionaria aos mesmos melhores acessibilidades em seu 
dia a dia. E que na Prefeitura seja instalado um elevador, porque o acesso é impossível 
para os cadeirantes no andar superior. Sala das Sessões Rio Novo-Mg 09 de abril de 
2013. José Adriano Tostes Xavier. Vereador Proponente. 04 – REQUERIMENTO Nº 
055/2013. Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que 
abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, 
seja enviado o requerimento abaixo a Sra. Prefeita Municipal, Maria Virgínia do 
Nascimento Ferraz. - Que seja construída uma área de lazer em Furtado de Campos.  
JUSTIFICATIVAS: Temos conhecimento que tem um terreno a venda próxima a 
Praça de Furtado de Campos. O Município poderia adquirir este terreno para construção 
da área de lazer para o povoado. Proporcionando assim um lugar adequado para as 
crianças, jovens, etc., se divertirem. Sala das Sessões Rio Novo-Mg 09 de abril de 2013. 
José Adriano Tostes Xavier. Vereador Proponente. 05 – REQUERIMENTO Nº 
56/2013. A Presidenta da Câmara Municipal de Rio Novo. Sra. Dulcimar Prata 
Marques.  O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental seja 
encaminhada a matéria a seguir discriminada: Solicite ao Executivo Municipal que seja 
feita a varrição de todas as Ruas do Povoado de Furtado de Campos, pois atualmente a 
varrição está sendo feita somente na parte central do Povoado. Rio Novo, 09 de abril de 
2013. José Adriano Tostes Xavier – Vereador. Assinam juntos todos os vereadores. 06 – 
REQUERIMENTO N°.057/2013. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que 
após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir 
discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal que seja enviado oficio a Oi 
Serviços de Telefonia Móvel, solicitando que seja transferido o telefone publico do 
povoado de Furtado de Campos, do antigo prédio da estação para frente do Posto de 
Saúde. JUSTIFICATIVA: O atual telefone público encontra-se instalado no antigo 
prédio da estação ferroviária, sua remoção seria de extrema importância para que ele 
fique perto do atual posto de saúde e desocupe a área da estação para que sejam feitas 
obras futuras. Sala das Sessões, 12 de abril de 2013. Guilherme de Souza Nogueira. 
Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José 
Esperança. Dulcimar Prata Marques. 07 – REQUERIMENTO N°.058/2013. Os 
vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja 
encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite a Senhora Prefeita 
Municipal que seja Instalado Consultório de Odontologia no Povoado de Furtado de 
Campos. JUSTIFICATIVA: Esse requerimento visa atender os anseios dos moradores 
do povoado citado, que há muitos anos esperam pela instalação de referido serviço. É 
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importante lembrar que o Município recebeu doação, a alguns anos, de gabinetes 
odontológicos e que um deles foi levado para o povoado, porém jamais foi instalado 
para atendimento no local. Sala das Sessões, 12 de abril de 2013. Guilherme de Souza 
Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião 
José Esperança. Dulcimar Prata Marques. 08 – REQUERIMENTO N°.059/2013. Os 
vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja 
encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite a Senhora Prefeita 
Municipal que seja feito, COM URGÊNCIA, dois quebra-molas na Rua Coronel 
Américo Ladeira. JUSTIFICATIVA: A referida rua é uma das mais movimentadas e 
longas de nossa cidade, e é comum veículos trafegarem em alta velocidade pela mesma. 
É muito importante lembrar que essa rua é muito utilizada por crianças e adolescentes 
que estudam no CAIC e Raulino Pacheco. Sala das Sessões, 12 de abril de 2013. 
Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo 
Mattos. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. 09 – REQUERIMENTO 
N°.060/2013.  Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação 
regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite a 
Senhora Prefeita Municipal que sejam feitas obras de reforma no teto da quadra 
esportiva do CAIC e serviços de solda nos aros de Basquete. JUSTIFICATIVA: Esse 
requerimento vem atender anseios de vários munícipes que utilizam a quadra esportiva 
do CAIC para suas práticas esportivas e reclamam há vários anos das goteiras que 
existem no local. A atenção a esse requerimento se torna ainda mais importante devido 
ao fato de o CAIC ser umas das poucas quadras esportivas cobertas na nossa cidade. Em 
relação aos reparos nos aros de basquete é uma obra que não demanda muito tempo e 
recursos, e seria uma forma de valorizar os praticantes do esporte e principalmente, que 
a equipe de Basquete de Rio Novo não deixe de praticar suas atividades nesse local, que 
por sinal é o único em nossa cidade em condições para que seja realizada essa pratica 
esportiva. Sala das Sessões, 12 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 Nº 061/2013. Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo. O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e 
aprovação dos demais Edis, seja enviada requerimento abaixo a Sra. Prefeita Municipal, 
Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. - Que seja construído muro em volta do terreno 
do Posto de Saúde de Furtado de Campos, bem como a colocação de grades de ferro nas 
janelas do mencionado posto. JUSTIFICATIVA: - Diversas vezes o posto de saúde foi 
roubado, com o muro em volta e grades nas janelas, dificultará os ladrões agirem. Sala 
das Sessões Rio Novo-Mg 17 de abril de 2013. José Adriano Tostes Xavier. Vereador 
Proponente. 11 – REQUERIMENTO Nº. 062/ 2013. Exma. Sra. Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviado o requerimento abaixo a Sra. 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO 
Praça Marechal Floriano Peixoto, 01 – Centro – Cep 36150-000 
Fone: 32 -32741132-Geral -Tel/Fax – 3232742212–Secretaria 

email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br 

 

3019 

 

Prefeita Municipal, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. - Que seja feita a varrição na 
Rua São José. JUSTIFICATIVA: Atendendo solicitação dos moradores da mencionada 
rua, solicitamos tais providências. Sala das Sessões Rio Novo-Mg 17 de abril de 2013. 
José Adriano Tostes Xavier. Vereador Proponente. 12 – REQUERIMENTO Nº 
63/2013. À Presidenta da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr.ª Dulcimar Prata 
Marques. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e 
aprovação dos demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo, à Ex.ª Prefeita Municipal, 
Sr.ª Maria Virgínia do Nascimento Ferraz; - Sejam tomadas providências em relação à 
limpeza da quadra esportiva localizada no bairro Cerâmica. JUSTIFICATIVA: "Esta 
solicitação se faz necessária, uma vez que a referida quadra encontra-se com muito mato 
em volta da mesma, tornando o ambiente propício para o aparecimento de animais 
peçonhentos, colocando em risco todas as pessoas que fazem uso da mesma." Rio Novo, 
18 de Abril de 2013. Dionísio Da Dalt Netto-Vereador Proponente. 13 – 
REQUERIMENTO Nº 64/2013. À Presidenta da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr.ª 
Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo, à Ex.ª 
prefeita Municipal, Sr.ª Maria Virgínia do Nascimento Ferraz; - Que na escada existente 
no lado esquerdo do Necrotério do Cemitério Municipal, seja construída uma rampa, e 
que a rampa já existente logo abaixo, seja ampliada, por ser muito estreita. 
JUSTIFICATIVA: "Esta solicitação se faz necessária, uma vez que toda vez que vamos 
sepultar nossos entes queridos esses obstáculos dificultam muito o trajeto até a 
sepultura. Lembramos ainda, que com a realização dessa obra, os portadores de 
deficiência terão facilitados o seu acesso." Rio Novo, 18 de Abril de 2013. Dionísio Da 
Dalt Netto - Vereador Proponente. 14 – Secretaria de Saúde de Rio Novo. Ofício n°. 
01/2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Estamos cientes de grave situação que 
nossa cidade está enfrentando em relação a infestação por insetos peçonhentos roedores. 
Já foram contatadas três empresas especializadas no combate a estas pragas, onde, no 
atual momento esperamos a visita apenas da terceira para fecharmos os três orçamentos 
e realizarmos o contrato com a vencedora para sanarmos o problema. Em relação aos 
roedores, o material utilizado no combate a esta praga já foi solicitado à Comissão de 
Licitação e estamos esperando a sua compra que já está sendo realizada. Este combate 
será realizado com a participação da equipe de epidemiologia da Prefeitura. Esperamos 
em muito breve resolvermos a situação. Sem mais para o momento, subscrevo-me; 
atenciosamente. Fabio Scalione. Gestor Municipal de Saúde. Rio Novo, 17 de abril de 
2013. 15 – Departamento de Estradas e Rodagem 30° CRG. Ofício n°. 174/2013. 
Assunto: Resposta. Em atendimento ao vosso Ofício n°. 38/2013, referente à 
roçada/limpeza da Rodovia MG-353, trecho: Rio Novo/Goianá, informamos que 
realizamos uma vistoria no local e constatamos a necessidade de roçar alguns 
segmentos, sendo assim iremos providenciar a liberação de recursos junto a diretoria do 
DER/MG, e após a autorização agendaremos com a empresa responsável pela 
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conservação do trecho a realização oportuna dos serviços de roçada/limpeza. Em 
relação a utilização do acostamento como local  para prática de caminhadas e ciclismo, 
acreditamos não ser o segmento propício para a prática de tais atividades, devido ao alto 
tráfego de veículos na região, ainda mais agora com o aumento do trânsito em direção 
ao Aeroporto Internacional Itamar Franco, trazendo assim maiores riscos a estes 
transeuntes, sendo assim esta CRG sugere a esta Câmara orientar aos cidadãos a não 
realizar estas atividades próximo a rodovia. Atenciosamente, Eng.° Evandro Dias 
Moreira. 16 – COPASA. Comunicação externa n°. 010/2013 – DPSE/DTAR. 
Referência/assunto: - Ofício CM/2013/035 – Solicita informação sobre vazamento nos 
reservatórios Novo Horizonte e Água Branca. Senhora Presidente. Em atenção à 
solicitação em referência, informamos a Vossa Excelência que os vazamentos nos 
reservatórios Novo do Horizonte e Bairro Água Branca são decorrentes de problemas no 
sistema de automatização. As manutenções corretivas são realizadas pela equipe 
eletromecânica visando à operação normal de todos os reservatórios. Com apreço e ao 
seu dispor, subscrevemo-nos. Atenciosamente. Adailtadeu Pereira Santana. Gerente do 
Distrito do Alto Rio Pomba. Ubá, 08 de abril de 2013. 17 – COPASA. Comunicação 
externa n°. 009/2013 – DPSE/DTAR. Referência/assunto: - Ofício CM/2013/035 – 
Solicita informação sobre contas de agua cobradas com intervalo de quinze dias. 
Senhora Presidente. Em atenção à solicitação em referência, informamos a Vossa 
Excelência que a COPASA utiliza equipamento de emissão da Fatura de Água, 
imediatamente a leitura do hidrômetro pelo leiturista, com intervalos de 
aproximadamente 30 (trinta) dias. Eventualmente, por problemas de sinal de 
comunicação com o computador central da Companhia, a fatura deixa de ser emitida no 
mesmo instante da leitura. Neste caso, a fatura é emitida posteriormente e entregue ao 
cliente.  Cumpre salientar que mesmo nessa situação não há acúmulo de consumo e a 
fatura retrata as mesmas condições da fatura que seria emitida no momento da leitura, 
apenas com a alteração de vencimento, sem qualquer prejuízo financeiro para o cliente. 
Com apreço e ao seu dispor, subscrevemo-nos. Atenciosamente. Adailtadeu Pereira 
Santana. Gerente do Distrito do Alto Rio Pomba. Ubá, 08 de abril de 2013. ORDEM 
DO DIA – 01 – Parecer Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. REF.: 
Intimação n°. 1929/2013. Processo n°. 660.294-Exercício 2001. Em 1° e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de 
Resolução n°. 01/2013. Mantem o Parecer Prévio dado pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais sobre Prestação de Contas do Município, Exercício 2001, pela 
aprovação. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° e única 
e discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Requerimento 
n°. 54/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. 04 – Requerimento n°. 55/2013. Em 1° e única discussão.  Palavra com o 
vereador José Adriano. Este requerimento já é a segunda vez que faço, Furtado de 
Campos precisa de uma área de lazer, aquelas crianças precisam de um local para ser 
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divertir. Já procurei o Sr. Ronaldo Tomé, proprietário do Terreno que poderia ser usado 
com esta finalidade, ele tem interesse em negociar, talvez o Executivo possa adquirir o 
espaço e construir a área de lazer. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade 
dos presentes. 05 – Requerimento n°. 56/2013. Em 1° e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 – Requerimento n°. 57/2013. Em 1° e 
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 07 – 
Requerimento n°. 58/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 08 – Requerimento n°. 59/2013. Em 1° e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 09 – Requerimento n°. 60/2013. 
Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. O CAIC precisa 
de uma reforma geral, nós pedimos que a prefeita agilize a reforma no CAIC, o aro que 
é utilizado para Basquete é uma obra de fácil realização.  Palavra com o vereador Eder 
Lima. Também fui procurado pelos praticantes de Basquete, eu pedi para que eles 
fizessem uma lista, a qual está anexada ao requerimento para reforçar o nosso pedido. 
Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 10 – Requerimento 
n°. 61/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. 11 – Requerimento n°. 62/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com o 
vereador Allan Borges. Este requerimento que fala sobre varrição, realmente o centro da 
cidade está muito sujo, sabemos das dificuldades do Executivo em realizar bem estas 
tarefas, este é um problema para este governo que está se iniciando. Em alguns bairros 
até que há limpeza, mas o centro que é prioridade, não está recebendo o mesmo 
cuidado. Palavra com o vereador Eder Lima. Concordo com a metade do que foi 
colocado pelo vereador Allan, a prioridade talvez sejam os bairros, por isso eu pedi 
através de requerimentos o Planejamento para o serviço de varrição e capina. Através da 
tabela saberemos quando e onde é que a equipe de limpeza está efetuando as limpezas. 
Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Fui informada que está havendo uma 
mudança dentro dos quadros dos varredores, talvez eles substituam as mulheres pelos 
homens. Também estou buscando informações sobre o assunto. Palavra com o vereador 
Allan Borges. A questão é que o centro da cidade passa uma visão de como se estivesse 
da mesma forma que todos os bairros. Para não se jogar lixo na rua é preciso que se 
tenha lixeiras pelas ruas, em poucos lugares encontramos uma lixeira. É preciso também 
conscientização e apoio da população. Em 1° e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 12 – Requerimento n°. 63/2013. Em 1° e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 13 – Requerimento n°. 64/2013. 
Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
PALAVRA LIVRE – Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Quero falar que nesta 
semana a Santa Casa recebeu a última parcela para finalizar a obra do anexo, houve a 
liberação por parte do Governo do Estado. Outra coisa é que mudamos o horário da 
nossa sessão como já havíamos mudado em outras datas, acredito que estes eventos 
como o de hoje nem sempre acontecerão no mesmo horário de nossas reuniões. Palavra 
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com o vereador Vinícius Araújo. Gostaria de manifestar meu descontentamento ao 
termos que apresentar um requerimento como este de varrição de ruas, isto é o básico 
para uma administração. Também quero falar que fui procurado por alguns funcionários 
da prefeitura, os pedreiros, que me procuraram para reclamar a respeito da queda em 
seus salários a partir de janeiro deste ano. Os pedreiros reclamam do valor de seus 
salários, hoje um varredor de rua está recebendo mais que um pedreiro, a perda da 
progressão de 10% da classe retirada anteriormente. Palavra com a presidente Dulcimar 
Prata. Nós enviaremos ao Executivo um ofício falando da presença de vocês aqui na 
Câmara e tentando marcar uma reunião entre a classe e o Executivo. Palavra com o 
vereador Vinícius Araújo. Pelo visto é necessário uma reunião com todos os 
funcionários públicos. Palavra com o vereador Allan Borges. O que precisa também é 
fortalecer o Sindicato, se unir e fazer com que ele funcione.  Eu fiz um requerimento 
pedindo a listagem dos funcionários do Executivo, mas infelizmente ainda não recebi. 
Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Estou ansioso para que este projeto de 
aumento chegue a nossas mãos, espero que seja um reajuste justo, a respeito do 
Sindicato eu acredito que independente de quem for assumir, ele precisa ter o apoio de 
todos. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no Sindicato melhor ele funciona. 
Palavra com o vereador Eder Lima. Palavra com o vereador Eder Lima. Creio que quem 
deu as opiniões em relação ao Sindicato e à Comissão estão corretos e é isso mesmo que 
tem que ser feito, podem contar comigo, estou sempre à disposição de qualquer classe. 
Também estou como os outros oito vereadores de olho em tudo. O início de uma união 
é assim mesmo, começa pequeno e vai aumentando, temos que unir os esforços para 
conseguir o máximo de informações possíveis, a notícia que eu tenho é que a folha está 
menor do que a do ano passado, eu quero saber os números, precisamos ver isso para 
cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que for preciso para se enxugar a máquina 
precisa ser feito, o José Adriano até brincou comigo a respeito do assunto que quando 
eu for prefeito isso se resolve, o que acontece é que sempre que encontro com o 
Executivo falo da mesma forma que falo aqui. Existem alguns "bobos" que ficam 
falando que eu briguei com a Virgínia, acontece que sempre cobrei o que tem de ser 
cobrado, ajo assim na minha casa aqui não vai ser diferente. Palavra com o vereador 
Allan Borges. O caminho mais certo é uma audiência pública para resolver este 
problema dos funcionários públicos. Outra coisa é a respeito do nosso aeroporto, o 
cancelamento dos voos da Azul. Quero dizer aqui que o Bruno Siqueira está apoiando a 
nossa região buscando meios para que a Azul não deixe de operar no Aeroporto 
Internacional Itamar Franco. Palavra com o vereador Eder Lima. O Anastasia já sabe do 
assunto e o Governo do Estado não faz coro com esta mudança da Azul e estão fazendo 
de tudo para que os voos nos dois aeroportos continuem existindo, fiquem sabendo 
através do encontro das prefeitas Virgínia e Maria Helena com ele. Palavra com o 
vereador Sebastião Esperança. Já conversei com os vereadores que estiveram ao lado do 
Executivo na campanha e pedimos que seja marcada realmente uma reunião com a 
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classe do funcionalismo público, peço que a Presidente da Câmara encaminhe com a 
máxima urgência o ofício ao Executivo para marcar esta reunião. Juntos conseguiremos 
uma solução. Quero falar ao nosso amigo Allan que estando em Belo Horizonte na 
Segunda-feira no Gabinete do Deputado Leonardo Moreira, que por acaso recebeu uma 
ligação do Governador de Minas e o deputado pediu com veemência que houvesse uma 
intervenção do Governo do Estado não deixando a empresa encerrar suas operações no 
Itamar Franco. Aos moradores do Bairro Água Branca, quero deixar registrado que 
vimos na mesa do Deputado Leonardo Moreira um documento já aprovando o projeto 
de Tratamento de Esgoto e Saneamento Básico para toda cidade. Palavra com o 
vereador Eder Lima. Tenho acompanhado o trabalho, sobretudo do André, ele é um 
“rato” de convênios e fica o tempo todo ligado nisso. Palavra com o vereador José 
Adriano. Gostaria que a presidente enviasse um ofício a empresa OI para que solicite 
reparos no orelhão de Furtado de Campos que está há bastante tempo sem funcionar. 
Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Teremos na terça-feira uma palestra com o Sr. 
Hamilton Henrique Siqueira, Conselheiro Estadual Sobre Drogas em Minas Gerais, no 
Espaço Cultural e todos estão convidados a comparecer. Não havendo mais quem 
desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão, mandando que se lavrasse a 
presente Ata.  


