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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1137/2013 

 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 20 de setembro de 2013. 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2013, às 19h00min, 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, Allan Martins 
Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Dionísio Da Dalt Neto, Sebastião José Esperança. 
Respondeu por ausência o vereador José Adriano Tostes Xavier. ATA – Dispensada a 
leitura das Atas n°. 1135 e 1136/2013, foram às mesmas aprovadas por unanimidade dos 
presentes. EXPEDIENTE – EXPEDIENTE – 01 – Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final. Parecer: ref.: Projeto de Lei n°. 014/2013 “que dispõe sobre a fixação do 
valor das obrigações de pequeno valor e dá outras providências”. A Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final manifesta-se pela constitucionalidade do projeto em epígrafe, cuja 
iniciativa é de competência do Executivo. Trata-se de regulamentação do disposto no art. 
100, § 3° da Constituição da República, no que se refere à expedição de precatórios, face 
obrigações de pagamento devidas pelo Município, oriundas de sentença judiciária. Nestes 
termos e considerando o parecer já manifestado pela Assessoria Jurídica, a Comissão opina 
pelo prosseguimento do processo legislativo na forma regimental, à apreciação do Plenário. 
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2013. Guilherme de Souza Nogueira, Presidente. Allan 
Martins Dutra Borges, Vice-Presidente. Eder Lima Moreira, Membro. 02 – Projeto de Lei 
nº. 014/2013. “Dispõe sobre a fixação do valor das obrigações de pequeno valor e dá outras 
providencias”. Rio Novo, 27 de agosto de 2013. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. 03 – REQUERIMENTO Nº. 105/2013. Excelentíssima Vereadora 
Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo-MG. REF.: 
Solicita cópias de documentos e informações ao Poder Executivo Municipal. 
Fundamentação Legal: Art. 65, XIV da Lei Orgânica do Município de Rio Novo e art. 40, 
XVII, c.c art. 97, “J” e art. 100 do Regimento Interno da Câmara Municipal”. Os Vereadores 
que subscrevem, no cumprimento das atribuições e deveres inerentes às funções 
fiscalizadoras do Legislativo, vem solicitar seja pela Mesa da Câmara, encaminhado ao 
Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de documentos e de informações: 1º- Cópia de 
escrituras da aquisição e registros do imóvel  do patrimônio municipal, situado na área rural 
conhecido como “ Área da Represa” e que  serviu outrora para instalação do serviço público 
de abastecimento de água à cidade; 2º - Informações e/ou documentos sobre existência ou 
não  no local, de benfeitorias ainda que não constem de averbações aos respectivos registros  
em Cartório; 3º - Informações sobre a atual situação de utilização e/ou ocupação do imóvel, 
e em  positivo, mencionar possíveis ocupantes, data e forma de ocupação e atividades 
exercidas no local; 4º - Informar sobre a situação das divisas, no que se refere a cercas ou 
outras linhas divisórias conforme registro e atuais; 5º  Informar sobre a situação atual da 
chamada “ mata da represa”, com existência  ou não de possíveis cortes  ou desmatamentos; 
6º Informar sobre possível existência de algum projeto ao aproveitamento de área, com  
vistas à proteção ambiental; 7º - Informação sobre a existência ou não de algum servidor 
responsável pela  citada propriedade municipal. As informações solicitadas e que esperamos 
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sejam prestadas à  Câmara Municipal, são evidentemente importantes não apenas à  
satisfação que devemos à comunidade, como também à obrigação que é de todos, quanto à 
proteção de tão importante imóvel do patrimônio público municipal, que precisa ser 
utilizado  de forma adequada  em benefício do meio ambiente e a bem da harmonia do 
Município. No cumprimento de nossas obrigações e no pleno exercício dos nosso direitos, 
esperamos atendimento no prazo regimental. Câmara Municipal de Rio Novo. Sala das 
Sessões, 20 de setembro de 2013. Vereadores: Guilherme de Souza Nogueira, Allan Martins 
Dutra Borges, Vinicius Carvalho de Araújo, Dulcimar Prata Marques, Carlos Alberto do 
Carmo Matos e Sebastião José Esperança. 04 – INDICAÇÃO N°. 106/2013. Exma. Sra. 
Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo – MG. Os 
Vereadores que subscrevem requerem que após apreciação do plenário, seja encaminhado 
ofício de indicação ao Executivo Municipal para a aquisição de um caminhão a ser utilizado 
no transporte de insumos agrícolas, tais como: fertilizantes e calcário para os proprietários 
rurais. Justificativa: O agronegócio vem crescendo a cada ano em nosso munícipio de forma 
significativa, segundo dados levantados pela EMATER. Apesar deste crescimento, os 
pequenos produtores rurais tem dificuldades em manter seus negócios e muitas vezes 
abandonam suas atividades na zona rural e mudam-se para a cidade, aumentando desta 
forma os problemas sociais vividos em nosso município. Contudo, precisamos tomar 
medidas concretas a fim de aumentarmos a renda e consequentemente melhorarmos a 
qualidade de vida destes produtores rurais. A aquisição deste veículo possibilitará que os 
pequenos produtores rurais possam fazer compra conjunta de fertilizantes e calcário 
diretamente das fábricas, conseguindo desta forma, preços mais baixos, aumentando 
consequentemente o lucro em suas atividades. Certos do atendimento a esta indicação, 
contamos com a aprovação dos nobres Edis. Câmara municipal de Rio Novo 19 de setembro 
de 2013. Vinicius Carvalho de Araújo, Sebastião Jose Esperança, Guilherme Souza 
Nogueira, Carlos Alberto do Carmo Mattos e Dulcimar Prata Marques. 05 – 
REQUERIMENTO N°. 107/2013. Exma. Sra. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. DD. 
Prefeita Municipal de Rio Novo – MG. Os Vereadores que subscrevem requerem que após 
tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada: Solicitam ao 
Executivo Municipal que seja jogada escória na estrada do São Francisco. Justificativa: Tal 
solicitação vem atender pedido de moradores que utilizam a referida estrada, onde existem 
pontos muito críticos e que necessitam de manutenção antes que comece o período das 
chuvas. Câmara municipal de Rio Novo 19, de setembro de 2013. Sebastião Jose Esperança, 
Guilherme Souza Nogueira, Vinicius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto do Carmo Mattos, 
Dulcimar Prata Marques. 06 – Ofício PM/2013/0267. Do: Gabinete da Prefeita Municipal. 
Para: Ilma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. 
Ref.: Comunicação (faz). Em atenção ao ofício n°. CM/2013/139 comunicamos a essa 
egrégia Câmara Municipal que manteremos o veto ao Projeto de Lei n°. 05/2013, não 
efetuando a sanção do mesmo, desta forma efetuamos tal comunicado para que essa 
Edilidade tome as providências cabíveis legais. Sem mais, subscrevemo-nos com elevado 
apreço e distinta consideração. Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. Rio Novo, 12 de setembro de 2013. 07 – Ofício PM/2013/0270. Do: 
Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Ilma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao ofício acima citado referente à possibilidade 
de revogação dos Decretos n°. 18 e 19/2013, vimos por meio deste informar que no 
momento não há a possibilidade de atendimento de tal pleito, pois tais decretos foram 
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expostos justamente devido à necessidade de o Município utilizar o terreno a que se referem 
os Decretos acima mencionados. Aproveitando a oportunidade, cumprimentamos 
cordialmente a ilustre presidente desta egrégia Câmara e salientamos que, futuramente, se 
necessário for, tais decretos serão revogados. Sem mais, subscrevemo-nos com elevado 
apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. 08 – Ofício GABIN/CONTAB.50/2013. 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 agosto 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. Rio Novo, 20 de setembro de 2013. 09 – 
Ofício PM/2013/0271. Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Ilma. Sra. Dulcimar Prata 
Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref. CM/2013/97. Em atenção ao 
ofício acima citado referente à solicitação de envio de cópia do documento firmado entre a 
empresa de telefonia Claro e esta Prefeitura, vimos por meio deste expediente encaminhar-
lhe os documentos solicitados. Destarte, munidos da documentação que segue em anexo, 
esta Prefeitura tomará as providências legais que se façam necessárias contra a empresa de 
telefonia a que se refere o ofício acima. Sem mais, subscrevemo-nos com elevado apreço e 
distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei nº. 014/2013. “Dispõe sobre a fixação 
do valor das obrigações de pequeno valor e dá outras providencias”. Encaminhado a todas as 
Comissões para emissão de parecer. Prazo solicitado pelo vereador Vinicius carvalho de 
Araujo pela Comissão de Finanças e Orçamento. Palavra com o vereador Guilherme 
Nogueira. Concordo e peço prazo junto com o vereador Vinicius pela Comissão de Finanças 
e Orçamento. Palavra com o vereador Eder Lima. Não vou aparecer junto porque eu já 
concordo com o parecer do Dr. Brenildo. 02 – Requerimento n°. 105/2013. Em 1° e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Requerimento n°. 
106/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 
– Requerimento n°. 107/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Eder Lima. 
Gostaria de pedir a Mesa Diretora para que disponibilizasse as notas de empenho da casa 
para que possamos dar uma olhadinha. Peço que possamos montar todas as comissões para 
refazermos o Regimento Interno. Palavra com o vereador Allan Borges. Nesta primeira 
reunião realizada em São João Nepomuceno, a ideia inicial era criar um canil, porém foi 
mostrado que tal ideia está na contramão, o que se faz é o controle populacional dos animais, 
no sul do país há uma média de três animais por pessoa, na nossa região a média é de sete 
pessoas. O Executivo não percebeu isso, que se revogue esse decreto amanhã. É importante 
também que o município envie para esta casa o Código Tributário para reformas, um 
comerciante me procurou reclamando dos problemas com pessoas de outras cidades que 
acabam tendo benefícios vindo vender seus produtos em nossa cidade e mesmo pagando 
impostos para comercializar produtos, por conta do código pagam um valor irrisório. Palavra 
com o vereador Eder Lima. Temos sim que modernizar o Código Tributário do município, 
assim como o ex-vereador Elder começou a cobrar de quem tem dinheiro, que são das 
instituições financeiras, realmente alguns fatos acabam inibindo a concorrência, as vezes os 
aproveitadores vem no momento que podem vender mais e acabam levando vantagens. 
Quero aproveitar para falar um pouco a respeito da busca de recursos para o município. É 
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também função do vereador buscar recursos, como eu e o vereador Guilherme conseguimos 
na última legislatura quase um milhão e meio de reais, que todos nós vereadores possamos 
procurar nossos deputados e pedir votos para eles. É um sonho, mas se todos vereadores 
fechassem um nome só seria o ideal para que o município fizesse suas cobranças, temos que 
continuar cobrando, quero assim deixar claro que enquanto eu não posso me reunir as 14h eu 
procuro também com os meus contatos fazer este trabalho. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. O horário eu só falei porque daria para todos nós, quando V.Exa. fala 
de deputado eu concordo, mas se eu for colocar o nome do meu deputado não acredito que 
fiquemos juntos, por sermos de correntes politicas diferentes. Outra coisa que eu acho mais 
errado ainda é que nós vereadores temos a nossa força, embora pequena, mas se nos 
juntarmos conseguiremos mais força. O que mais me entristece nesta situação é que o cargo 
chefe da cidade hoje se encontra com cinco deputados federais, isso não é vantagem, porque 
na hora de enviar verbas eles olharão como foi sua votação no município. O prefeito da 
cidade de Mercês apoia o deputado Reginaldo Lopes, que já mandou para lá onze veículos, o 
prefeito já definiu com quem ficará, querendo ou não a menina dos olhos dos deputados é o 
Executivo, seria muito bom se mudássemos a nossa ideologia, mas é muito difícil. Palavra 
com o vereador Eder Lima. Em relação aos deputados, o seu deputado eu divulguei no 
jornalzinho, se for algum que ajude o município eu divulgo. Essa nossa discussão é 
interessante, é a via de mão dupla para se conseguir recursos, se está conversando com cinco 
que venham recursos dos cinco. Palavra com o vereador Allan Borges. Também quero me 
colocar a disposição para a discussão da nova Lei Orgânica do município, muito bem 
lembrado pelo vereador a respeito dos horários. A questão de deputados, o meu deputado foi 
o Bruno Siqueira, concordo com o vereador Guilherme que a situação é essa mesmo, é 
dando que se recebe, deputado nenhum vai mandar verba para munícipio onde não teve 
apoio. Foi cedida a palavra a Professora Marina Nehmy que com seus alunos usou o plenário 
para cobrar providências na prestação de serviços básicos do município que não estão sendo 
executados a contento. Tais como: Nomes nas ruas; bairros com problemas de saneamento 
básico, policiamento ostensivo, a limpeza das ruas em todos os bairros, etc. Palavra com o 
vereador Eder Lima. Ainda tem as forças contrárias. Rio Novo estava tudo certo para ser 
uma das sedes do SAMU, onde ficaria uma ambulância. Forças superiores da Saúde deram 
um jeito de tirar ela daqui. É assim que funciona. Palavra com o vereador Guilherme 
Nogueira. Realmente Rio Novo era sede e ficaria com uma ambulância. Eu tive a 
oportunidade de estar na reunião e V. Exa. não estava. Na hora da distribuição das 
ambulâncias o pessoal de Goianá levantou e brigou para ela ficar lá em Goianá, depois o 
Secretário de saúde de Rio Novo pediu a palavra e fez a defesa do munícipio. No final da 
historia o Secretário de saúde do Estado disse que para não ter briga, a ambulância ficará 
parada no Aeroporto. Agora tem que ver a força política de Rio Novo. Acho que falta um 
pouco de força e vontade do Executivo. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. 
Agradecemos sua presença e participação aqui no nosso plenário, que estas reivindicações 
sejam todas atendidas pelo Executivo. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da 
palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.  


