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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1125/2013 

 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 28 de junho de 2013. 

 

 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2013, às 19h30minh, 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, Carlos 
Alberto do Carmo Mattos, Guilherme de Souza Nogueira, Vinicius Carvalho de Araújo, 
José Adriano Tostes Xavier, Sebastião José Esperança, Allan Martins Dutra Borges, Eder 
Lima Moreira e Dionísio Da Dalt Neto. ATA – Dispensada a leitura da Ata n°. 
1124/2013, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – 
Projeto de Lei n°. 012/2013. Dispõe sobre a fixação de remuneração aos Agentes 
Comunitários de Saúde e dá outras providências. Rio Novo, 26 de junho de 2013. Maria 
Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02 – PARECER: Sobre Projeto de 
Lei nº 06/2013 encaminhado a esta Assessoria Jurídica, autoria do Vereador José Adriano 

Tostes Xavier. RELATÓRIO: O Projeto n 06/2013 dispõe sobre sistema de 
“estacionamento de veículos de usuários particulares em vias e logradouros do Município 
quando da realização de eventos públicos e particulares da cidade, conforme disposto no 
artigo 2º e parágrafo, que exemplifica as atividades comemorativas, desportivas, culturais 
e temáticas. Determina que a execução dos  serviços será regulamentada pela Prefeitura 
através de   decreto, que fixará  o valor da “taxa única”, forma de cobrança  e outras 
providências indispensáveis à devida normatização. O Projeto  determina em seu artigo 
12, que o valor das tarifas  arrecadadas  será depositado em  conta da Prefeitura 
Municipal, que,  no prazo máximo de 10 ( dez) dias após o término do evento, repassará o 
valor recebido  à Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo. No artigo 5º, o projeto 
estabelece que o sistema criado pela lei terá duração de 2 ( dois) anos, permitindo-se a 
prorrogação  e especifica que a designação dos monitores voluntários à  prestação dos 
serviços, caberá à instituição beneficiada, no caso,  a Santa Casa de Rio Novo. A consulta 
e solicitação do parecer, refere-se  à  legalidade  quanto à autoria do projeto. Nosso 
parecer é no sentido de que o projeto  não contraria o disposto no artigo 46 da Lei 
Orgânica Municipal e demais legislação respectiva, quanto  à sua iniciativa, que tanto 
pode ser de autoria do Executivo como do Legislativo. Portanto, é correta a iniciativa 
deste projeto de lei, pelo Vereador proponente. Entretanto,  entendemos que deve ser 
modificado o preâmbulo do Projeto, que menciona “ Dispõe  sobre concessão para 
exploração de via e logradouros do Município de Rio Novo  e dá outras providências”. 
No caso, não  trata de uma “ concessão” propriamente, o que por certo exigiria  abertura 
de licitação. Na realidade, trata-se apenas de permitir à uma entidade reconhecidamente 
de fins filantrópicos, que utilize  em seu  benefício, os serviços de estacionamento de 
veículos  particulares em locais pré-determinados e com aprovação  da  administração  
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pública, durante eventos públicos ou particulares. Trata-se de atividades eventuais, por 
tempo determinado e de caráter social. Sugerimos  como preâmbulo, em substituição: “ 
Dispõe sobre permissão para exploração pela Santa Casa de Rio Novo, do serviço de 
estacionamento de veículos em locais  públicos, durante realização de eventos”. É o 
nosso parecer, à apreciação das nobres Comissões Permanentes. Câmara Municipal de 
Rio Novo, 29 de junho de 2013. Brenildo Ayres do Carmo. 28977/ OABMG. Assessor 
Jurídico. 03 – Projeto de Lei n°. 06/2013. Dispõe sobre permissão para exploração pela 
Santa Casa de Rio Novo, do serviço de estacionamento de veículos em locais públicos, 
durante realização de eventos. Rio Novo, 28 de junho de 2013. José Adriano Tostes 
Xavier. Vereador autor. 04 – Projeto de Resolução n°. 03/2013. Mantém o parecer 
prévio dado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre prestação de 
contas do Município, Exercício 2011, pela aprovação. Sala das Sessões, 26 de junho de 
2013. Dulcimar Prata Marques – Presidente; Sebastião José Esperança – Vice-Presidente 
e Vinícius Carvalho de Araújo – Secretário. 05 – REQUERIMENTO N°. 086/2013. Os 
vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja 
encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite ao executivo municipal 
que informe a essa casa o numero atual de placas de taxi no município, nome dos 
proprietários e data de cessão das mesmas. JUSTIFICATIVA: Esse requerimento se torna 
necessário para que esta casa de Leis saiba da real situação em relação às placas de taxi 
no município de Rio Novo. Sala das Sessões, 26 de Junho de 2013. Guilherme de Souza 
Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José 
Esperança. Dulcimar Prata Marques. 06 – REQUERIMENTO N°.087/2013. 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 prestados esclarecimentos pela falta de medicamentos na farmácia 
municipal, inclusive sobre a classificação de remédios fornecidos pela união e estado em 
parceria com o município e o motivo das mesmas não estarem sendo praticadas, o que 
traz um enorme prejuízo a nossa população. JUSTIFICATIVA: Se faz necessária uma 
resposta URGENTE para que esta casa composta por representantes do povo possa assim 
estar informada da real situação no que diz respeito aos medicamentos. Sala das Sessões, 
27 de junho de 2013. Sebastião José Esperança. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos 
Alberto do Carmo Mattos. Guilherme de Souza Nogueira. Dulcimar Prata Marques. 07 – 
REQUERIMENTO N°.088/2013. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que 
após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. 
Solicite a Senhora Prefeita Municipal informações sobre o poço artesiano de Furtado de 
Campos. JUSTIFICATIVA: O poço acima citado foi perfurado na administração 
1997/2000. Na administração 2001/2004, foi construída casa de bombas, colocados 
condutores de água e caixa d’água. Foram gastos, segundo informações, mais de 200 mil 
reais e a população do referido povoado nunca pode utilizar dessa água. Se o motivo do 
não aproveitamento dessa água for por contaminação, que seja apresentada a essa casa os 
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laudos técnicos. Sala das Sessões, 27 de junho de 2013. Guilherme de Souza Nogueira. 
Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José 
Esperança. Dulcimar Prata Marques. 08 – REQUERIMENTO Nº. 89/2013. 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 a Exma. Sra. Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz Prefeita Municipal de Rio Novo, solicitando o organograma da 
Administração Pública Municipal. JUSTIFICATIVA: Se faz necessário para 
confrontarmos a luz das leis, as informações recebidas em resposta ao requerimento nº 
79/2013 do vereador, relativos aos valores atualizados da UPV, e principalmente a 
legalidade do decreto interposto pelo Executivo, concedendo gratificação a cargos 
comissionados da administração municipal. Rio Novo, 28 de junho de 2013. Allan 
Martins Dutra Borges. Vereador Proponente PMDB. Assina junto vereador Eder Lima 
Moreira. 09 – Prefeitura Municipal de Rio Novo, 28 de junho de 2013. Do: Gabinete 
da Prefeita Municipal. Para Ilmos. Vereadores da Câmara Municipal. Resposta à 
Indicação n°. 033/2013, aos requerimentos n°. 075/2013, 063/2013 e ao requerimento 
verbal contido no ofício CM/2013/17. Na oportunidade, subscrevemo-nos com elevado 
apreço e distinta consideração. 10 – Ofício GABIN/CONTAB.42/2013. Assunto: 
Encaminhamento (Faz). A Exma. Senhora Presidenta. Nos termos de Lei, estamos 
enviando a esta Egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados referentes ao mês de 
maio de 2013. – Notas de Empenho e os respectivos comprovantes de pagamento; - 
Balancete Financeiro. Sem mais, no momento. Atenciosamente. Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal e Maria Aparecida de Miranda Fracette, 
Contadora. 11 – Ofício PM/2013/0158. Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Ilma. 
Senhora Vereadora Dulcimar Prata Marques. Ref.: Encaminha documentos. Pelo presente 
encaminhamos cópia dos documentos, em anexo, referentes às Contas de telefone da 
empresa Claro, sendo que as mesmas não foram pagas, estando hoje o munícipio de Rio 
Novo sendo notificado de constar o seu nome inscrito no SERASA, e posteriormente 
responder judicialmente. Na oportunidade, subscrevemo-nos com elevado apreço e 
distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 012/2013. Dispõe sobre a 
fixação de remuneração aos Agentes Comunitários de Saúde e dá outras providências. 
Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra 
com o vereador Guilherme Nogueira. Creio que é uma vitória de anos que esta classe 
conseguiu agora, já fui um dia um agente de Saúde. Antes de votar quero destacar duas 
falhas no projeto, infelizmente não pode informar que um aumento não foi concedido 
antes por conta de falta de comunicação com a tesouraria, isso é inaceitável, outra coisa é 
que hoje já foi feita uma reunião mais cedo dizendo que o projeto estava aprovado 
mesmo antes de ele passar pela Câmara, é uma falta de respeito com esta Casa, imagine 
se este projeto não é aprovado por nós, como ficaria a situação do Executivo? Palavra 
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com o vereador Allan Borges. No início do ano também fui procurado por uns agentes 
com esta reivindicação, essa valorização mesmo que tardia faz justiça, também concordo 
com o que disse o vereador, o Executivo não deveria ter falado antes mesmo da votação 
do Projeto que ele já havia sido aprovado. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. 
Fazendo coro as palavras do vereador Guilherme, também fui questionado por um agente 
de saúde que me dizia que nós havíamos votado contra o projeto que concedia aumento a 
eles, o que não é verdade, o que me estranhou foi a justificativa apresentada pelo 
Executivo. Em 1° votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de 
Lei n°. 06/2013. Dispõe sobre permissão para exploração pela Santa Casa de Rio Novo, 
do serviço de estacionamento de veículos em locais públicos, durante realização de 
eventos. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. 
Palavra com o vereador José Adriano. Quero agradecer a Presidente da Mesa pelo 
empenho em colocar este projeto em pauta, agora que certamente ele será aprovado quero 
dizer também que quem sabe o dinheiro arrecadado com o estacionamento da Exposição 
seja encaminhado para a Santa Casa. Palavra com o vereador Allan Borges. Quero 
parabenizar o vereador José Adriano pela autoria do Projeto, certamente após a aprovação 
este projeto já abrange também o estacionamento da Exposição. 03 – Projeto de 
Resolução n°. 03/2013. Mantém o parecer prévio dado pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais sobre prestação de contas do Município, Exercício 2011, pela 
aprovação. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – Requerimento n°. 
86/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
05 – Requerimento n°. 87/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 06 – Requerimento n°. 88/2013. Em 1° e única discussão.  
Palavra com o vereador Guilherme Nogueira.  Este poço é uma antiga novela na vida do 
Povoado. Fala-se que por motivo de contaminação por conta de um antigo lixão a água 
está poluída, eu peço neste requerimento que o Executivo proceda a um laudo da água 
para que saiba a real condição do poço. Foi gasto muito dinheiro público e nunca 
ninguém daquela população usufruiu daquela água. Palavra com o vereador José Adriano. 
Inclusive o Povoado de Furtado de Campos tem uma população carente, infelizmente tem 
que se esforçar para colocar água em casa, usando até mesmo de bombas. Palavra com o 
vereador Vinícius Araújo. Em outros tempos eu vi um laudo apresentado pelo prefeito 
que indicava que a água estava contaminada, fizeram tudo errado, primeiro gastaram 
quase 200 mil para furar o poço, depois é que foram analisar a qualidade da água. Em 1° 
e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 07 – Requerimento n°. 
89/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. Este 
requerimento em relação à UPV é por conta de um aumento de 100% que foi direcionado 
a um determinado funcionário, como tem sido oferecido muito pouco a outras classes, soa 
estranho, na resposta cita uma Lei que diz que o decreto foi feito baseado no artigo 78 do 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município, então deixa bem claro que é o 
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representante de Gabinete, que no caso eu acredito que seria o Secretário do Prefeito, um 
Procurador Geral do Município, no meu entendimento parece que há problemas, por isso 
solicitei o organograma do município. Caso este organograma chegue aqui teremos que 
entrar com uma ação para que se devolva este dinheiro aos cofres públicos, ouvi dizer 
que a própria funcionária quando foi oferecido o cargo de contabilidade ao saber do valor 
do salário ela não aceitaria. Para provar que não conseguimos abranger tudo, hoje 
finalmente parece que tem o site da prefeitura, mas que outros ajudem a acompanhar tudo 
que acontece no município, aqui o cargo de Tesoureiro do Município se encontra vago, 
isso me chama atenção, me parece que a Tesoureira é Geralda, eu não entendo, temos que 
buscar a resposta para o caso. Estou aguardando as respostas de alguns requerimentos 
para confrontarmos as informações. Vamos apurar, já é mais uma função para a 
Comissão Instalada para averiguar as irregularidades. Palavra com o vereador Guilherme 
Nogueira. Tivemos um contato telefônico no início da semana referente a este Decreto, 
infelizmente ainda não temos o parecer jurídico para saber a legalidade dele, em princípio 
existe uma falha, não há especificação de cargo, indicava “alguns cargos”, lamento mais 
uma vez que a justificativa fala de defasagem. Somente após parecer legal é que podemos 
nos manifestar. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. Parece-me que este decreto 
alcança somente funcionários com estabilidade. Palavra com o vereador Allan Borges. Na 
verdade não podemos ser demagogos, os salários de todas as classes estão muito baixos, 
talvez por isso as pessoas com baixa qualificação tem ocupado alguns cargos públicos. 
Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – 
Palavra com o vereador Allan Borges. Quero falar de algo que tive a oportunidade de ver, 
uma matéria da “TV Lençol” sobre o Bairro Renascer, na entrevista fizeram uma 
pergunta para um cidadão a respeito do nome do bairro, cada um falava de uma coisa, eu 
não poderia deixar de falar que o idealizador do bairro foi o meu saudoso pai Ronaldo 
Borges, que requereu o terreno de oito alqueires. Chama-me atenção a falta de memória 
do povo. Já fazem quase dois anos do seu falecimento e até agora não há nenhuma 
homenagem a ele, o nome do Bairro Renascer se deu por conta da ideia da minha mãe 
que por conta de se ter uma proximidade com o cemitério pensou-se na ideia do 
“renascimento”. Aproveito a situação para lutar pela regularização daqueles terrenos, 
além daqueles existem outros vários terrenos precisando de documentação. Palavra com o 
vereador Guilherme Nogueira. Quero deixar claro para todos que entraremos em recesso, 
mas nós da Comissão não estaremos parados, somente a reunião ordinária é que não 
haverá, trabalharemos para que tudo seja feito com agilidade. Palavra com o vereador 
José Adriano. Gostaria de solicitar que a Mesa reitere novamente ao Executivo a respeito 
daquele requerimento em que solicitei autorização para construção dos Quebra-Molas em 
Furtado de Campos. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Faço um requerimento 
verbal, mesmo sabendo que estou infringido o regimento interno, a respeito da vinda de 
um ortopedista renomado para o município, olha que o país vive um momento de 
carência de médicos, na contramão ele quer trabalhar aqui, é um projeto que custaria para 
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os cofres públicos cerca de quatro mil reais mensais, pois a Santa Casa entraria com dois 
mil. Atenderemos um grande número de pessoas, a partir de estudos já realizados 
diminuiríamos muito o uso de exames em outros municípios, este projeto sendo 
aprovado, a Santa Casa passaria a ter entradas de dividendos para o caixa, eu vejo a 
ortopedia como sendo uma grande demanda da saúde, poderíamos, caso este projeto seja 
aprovado, ser referência para muitas outras cidades da região, peço a todos que 
sensibilizem o Executivo para que possamos aprovar este projeto. O ortopedista 
trabalharia nos finais de semana e o Deputado Leonardo Moreira pode dar um aparelho 
ou em outro caso uma empresa que trabalha na área poderá fornecer o aparelho e o custo 
será repassado para eles. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Realmente o mínimo 
que um hospital como o nosso precisaria é de um serviço de Raios-X funcionando, esta 
proposta do ortopedista também traz junto o técnico no serviço, formalizaremos este 
requerimento. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a 
sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.  

 
 


