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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1127/2013 
 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 09 de julho de 2013. 

 

 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de julho de 2013, às 19h30min, em sua sede própria, reuniu-

se em sessão Extraordinária 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 – Ata 1126.2013 aprovada 
EXPEDIENTE – Leitura Parecer Jurídico  - Leitura de Ofícios – Emendas ORDEM 
DO DIA Emendas ao Projeto de Lei 007/2013 [aprovadas] – Projeto de Lei 007/2013 

[aprovado]. 02. Requerimento 90/2013 assina junto vereador Eder Lima Moreira, com a 

palavra o vereador Guilherme Nogueira a ideia deste requerimento é para que nós 

vereadores acabmos observando em vários empenhos que falta a numeração do 

processo licitatório, todo vereador que desejar assinar esta aberto. [Aprovado] . 

Dulcimar Prata Marques. REQUERIMENTO VERBAL EDER LIMA, solicitando ao 

Executivo, sobretudo ao Departamento de Esportes do Município que não deixe de 

realizar os Jogos de Inverno no próximo mês de julho. Guilherme Nogueira também 

assina junto este mesmo requerimento APROVADO. Alan Borges, quero compartilhar 

que eu estou iniciando uma luta a partir do nosso município a respeito das tarifas 

cobradas pelas empresas de ônibus que exploram o serviço em nosso município, o valor 

das passagens realmente está com um valor alto, fui alertando que o trajeto entre Juiz de 

Fora e Santos Dumont tem o valor de R10,45, uma diferença de quase R$2,00 para a 

nossa passagem, ontem estive no D.E.R e fui informado que quem determina isso é a 

CETOP, através de uma portaria, o nosso trajeto se enquadra na classe B, que 

ultrapassar 50 km, quero antecipar que em breve entrarei em contato com as Câmaras da 

região, principalmente onde as mesmas empresas que atendem Rio Novo prestam 

também o serviço convocando-os para que possamos fazer uma Audiência Pública,  e 

até mesmo com a participação de Deputados e representantes do D.E.R. também os 

representantes das empresas de ônibus, espero que Rio Novo seja a cidade que inicie 

este trabalho, imagino que consiga agendar esta reunião para meados do mês de agosto, 

conto com todos os vereadores nesta luta. Eder Lima eu quero dizer o seguinte que há 

uns quinze dias foi criado um grupo por uma pessoa chamado Marcelo ZDM que 

pretende fazer uma manifestação no próximo dia vinte com uma movimentação 

parecida com esta. ... 2816/2013 agora dia 06 de julho. Allan Borges, estive ontem com 

o Sebastião diretor da José Maria Rodrigues e o ele me disse que Goianá já esta 

antecipando o assunto, ele me disse também que esteve em Rio Novo... uma coisa que 

eu não entendi bem foi que ele disse que só operaria ônibus de roleta no município, 

cairia o valor, mas tem que ser oferecido outros tipos de transporte, o cidadão precisa ter 
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o direito de escolha. José Adriano, quero falar a respeito dos roubos que tem ocorrido 

principalmente na zona rural de Rio Novo, esperamos que se envie um ofício a prefeita 

e a delegada do nosso município para quem sabe fazer uma reunião para tomar 

providências urgentes. Hoje eu falo que no meu sítio eu coloquei uma pessoa para 

cuidar, estou tomando meus cuidados, peço que convide estas autoridades para que 

possamos conversar para ver como resolver este problema. REQUERIMENTO 
VERBAL Guilherme Nogueira, que seja enviada para esta Casa Cópia do Contrato da 

Prefeitura com a Claro e cópia dos supostos débitos e também saber as supostas 

medidas que estão sendo tomadas a este respeito. [ APROVADO ] Quero também falar 

que esta Comissão esta já se reunindo em caráter oficial, o trabalho tem sido realizado e 

estamos chegando... mais uma vez relembro que esta comissão não tem medo de chegar 

no final e não ter nada, esperamos que aconteça isso mesmo, estamos aqui apenas 

fazendo o dever do vereador, não queremos prejudicar em nada o Executivo, eu como 

relator da Comissão não terei a menor vergonha em ler o relatório e dizer que não foi 

encontrada nenhuma irregularidade. Continuo com o mesmo propósito que tinha no 

início do ano, que é de trabalharmos juntos, mas infelizmente isso não vem 

acontecendo, algumas coisas já conseguimos através de documentação provar que não 

houve irregularidades, continuamos trabalhando, queremos deixar claro que estamos 

fiscalizando para apurar, o horário da reunião esta sendo este somente para que 

possamos aproveitar a estrutura da Câmara. Antes de finalizar a reunião eu gostaria de 

conceder a palavra ao rionovense Henrique Fakin. Henrique falou a respeito de uma 

verba que o Sindicato Rural de Rio Novo conseguiu uma verba para construção de um 

parque de exposições no valor aproximado de 900 mil reais, ao procurar a prefeita foi 

informado que o município não dispõe de nenhum terreno, procuramos um empresário 

que disse ter o terreno e seria em forma de cotas, procurei o Judiciário para me informar 

como comprar aquele terreno da massa falida da Cerâmica, o Juiz despachou já o 

processo para avaliação do terreno, no dia 25 de julho a prefeita entrou com 

desapropriação desta área, mas como ela fez o interesse de desapropriação talvez possa 

atrapalhar o processo. O Sindicato fez uma carta para prefeita pedindo que ela desista da 

desapropriação para que o Juiz não paralise o processo e que por conta do tempo não se 

perca o prazo para que as verbas possam ser disponibilizadas, tem uma outra área 

próxima que pode ser utilizada para o parque industrial, eu venho aqui pedindo que 

vocês intercedam junto ao Executivo para que não paralise o processo. Vinícius 

Carvalho de Araújo, o que queremos é beneficiar o município, independente de qual o 

Deputado que enviou, meu apelo é que ao menos o Executivo nos de o prazo até 

outubro para comprar o terreno, caso não se concretize que ela faça a desapropriação. 

Allan Borges, há uns três ou quatro meses atrás em uma conversa com a prefeita eu vi 

pregado no quadro de avisos um decreto para desapropriação destes terrenos.  

Eder Lima, ...  
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. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão 

mandando que se lavrasse a presente Ata. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIO 21h02m – Projeto Aprovado. 


