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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1139/2013 

 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04 de outubro de 2013. 

 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro 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, 
José Adriano Tostes Xavier, Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto. 
ATA – Dispensada a leitura da Ata n°. 1138/2013, foi à mesma aprovada por 
unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – Assessoria Jurídica. Parecer 
ao Projeto de Lei n°. 008/2013. Projeto de Lei n°. 08/2013 “que dispõe sobre 
publicação da Relação de Medicamentos disponibilizados pelas Farmácias 
Básicas e dá outras providências”. Autor: Vereador Allan Martins Dutra Borges. 
Data: 27 de setembro de 2013. Relatório: A finalidade do Projeto em epígrafe, 
conforme justificativa tem por objetivo determinar à Prefeitura Municipal 
promover a divulgação em seu site oficial a relação dos medicamentos existentes 
nas Farmácias Básicas, dos medicamentos a disposição dos usuários. Trata-se de 
forma evidente de medida apropriada à orientação da comunidade e dos próprios 
servidores de saúde, no devido atendimento aos usuários do sistema. A matéria é 
pertinente e relevante ao interesse público, quanto à utilização do site oficial da 
Prefeitura no interesse público. Conclusão: A autoria é de competência do 
vereador, tornando o projeto inteiramente legal e constitucional quanto à matéria e 
iniciativa. É o parecer desta assessoria, a apreciação de douta Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final, para discussão e votação em plenário. 
Câmara Municipal de Rio Novo, 04 de outubro de 2013. Brenildo Ayres do 
Carmo. OAB MG 28972. 02 – Projeto de Lei n°. 008/2013. Projeto de Lei n°. 
08/2013 “Que dispõe sobre publicação da Relação de Medicamentos 
disponibilizados pelas Farmácias Básicas e dá outras providências”. Autor: 
Vereador Allan Martins Dutra Borges. Data: 27 de setembro de 2013. 03 – 
REQUERIMENTO Nº 108/2013. À Presidenta da Câmara Municipal de Rio 
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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 Em.ª Prefeita Municipal, Sr.ª Maria Virgínia do Nascimento 
Ferraz; - Que sejam enviados à esta Casa, projetos de Lei para reforma do Código 
Tributário e Código de Posturas do Município. JUSTIFICATIVA: “Esta 
solicitação se faz necessária uma vez que os referidos “Códigos” se encontram 
desatualizados o que muito prejudica ao nosso município principalmente o setor 
comercial, que sofre uma concorrência desleal frente aos ambulantes que são 
praticamente convidados a se deslocarem para o nosso município, uma vez que as 
taxas cobradas para exercer sua atividade são ínfimas não contribuindo para o 
crescimento de nossa economia, além de comercializarem mercadorias de origem 
duvidosa, o que expõe a população a adquirir e consumir produtos de baixa 
qualidade, podendo até ser prejudicial à saúde.” Rio Novo, 24 de Setembro de 
2013. Allan Martins Dutra Borges - Vereador – PMDB. 04 – REQUERIMENTO 
Nº. 109/2013. Autor: Eder Lima Moreira. Ao EXMA. Sra. Dulcimar Prata 
Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: INDICAÇÃO. O 
vereador que abaixo subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja 
encaminhado ofício de indicação ao Executivo Municipal para providências 
quanto à instalação de lixeiras nas vias e logradouros públicos, sobretudo nos 
locais de maior movimento de pedestres. JUSTIFICATIVA. Uma das maiores 
reclamações de rionovenses e visitantes gira em torno da falta de lixeiras, 
sobretudo nos locais de maior presença de pedestres, tais como praças, avenidas e 
ruas onde existem maior número de comércio e atividades. Sabemos que há 
muito, alguns prefeitos, e mesmo comerciantes, por iniciativa própria, instalaram 
algumas lixeiras pela cidade. O maior problema foi a depredação por parte de 
alguns vândalos. Porém, não podemos esquecer dois pontos fundamentais: 1) o 
ato errado de alguns, que depredam não pode superar o desejo da maioria de 
sempre querer manter nossa cidade limpa e 2) a instalação de lixeiras facilitará o 
recolhimento, pelos servidores públicos, do lixo que é produzido por pedestres 
diariamente e que, por falta de lugar e de educação, jogam nas vias e logradouros 
públicos. Logicamente, não podemos esquecer daqueles munícipes e visitantes 
conscientes que levam seu lixo até para a casa, dentro dos bolsos ou bolsas. Mas 
esses acessórios não foram feitos para isso. A higiene pública compete à 
Prefeitura, conforme é observado, dentre outras leis, no Artigo 21 da Lei 817/2001 
que Institui o Código de Posturas da cidade. Por isso, em seguida, e como 
complemento desta Indicação, proporei uma emenda que torne mais rígida a 
proibição e a punição àqueles que atentarem contra o patrimônio público, seja 
quando da colocação das lixeiras, seja quando da falta de respeito à cidade no 
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lançamento de lixo nas vias públicas, e isso não somente em relação a 
estabelecimentos industriais e comerciais, como já rege o Código, mas, sobretudo 
em relação ao indivíduo, cidadão, que infringir essa lei – conforme acontece hoje 
em dia nas ruas do centro do Rio de Janeiro. Mas para tanto o poder público 
precisa garantir o local para a colocação dos lixos. Somando-se a isso, 
logicamente, estão as questões de saúde pública e o aumento dos riscos de 
entupimentos das redes de escoamento das águas das chuvas e do esgoto, 
problema este que hoje assola as cidades grandes como podemos observar nos 
noticiários com a incidência das fortes chuvas. É por tudo isso que conto com a 
aprovação desta indicação pelo plenário, muitas vezes já ratificada por esta casa 
de leis, e com o empenho do executivo para que sejam instaladas, com materiais 
mais fortes, e aumente a fiscalização sobre as mesmas. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 25 de setembro de 2013. Eder Lima Moreira. Assina junto vereador Allan 
Martins Dutra Borges. 05 – REQUERIMENTO Nº. 110/2013. Autor: Eder Lima 
Moreira. Ao EXMA. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo. Referência: Solicitação. O vereador que abaixo subscreve 
solicita que, após apreciação do plenário, seja colocada em prática a Resolução 
aprovada no âmbito da Câmara Municipal de Rio novo que contem o Programa de 
Assessoria e Constituição de Associações de Bairro no âmbito da Câmara 
Municipal de Rio Novo-MG e dá outras providências. Justificativa. A força 
política da população torna-se mais evidente e forte quando esta busca se associar 
para propor e cobrar melhorias pelo bem do interesse público, sobretudo das áreas 
onde os associados residem. Esta é uma das grandes funções das Associações de 
Bairro. Foi pensando nisso que, em 2011, apresentei este projeto e o mesmo foi 
aprovado com o seguinte objetivo: A instituição do Programa de Assessoria e 
Constituição de Associações de Bairro, o PAC – Associações de Bairro de Rio 
Novo tem como principal objetivo oferecer às Associações de Bairro existentes e 
aos moradores que anseiam pela criação de uma Associação na sua localidade: 
instruções de como é importante a coletividade, de como a população unida e 
institucionalizada tem mais força e ensinar como fazer isso: como começar uma 
Associação, como ela funciona, como mantê-la e em que ela pode contribuir para 
a vida em comunidade e para o município como um todo. Nossos munícipes 
iniciarão questionamentos que os levarão ao conhecimento sobre alguns aspectos 
da democracia através do exercício e das funções de um grupo com voz, vez e 
capacidade de cobrar das autoridades em nome de todos os seus vizinhos – isso os 
aproximará da vida política da cidade e da funcionalidade da Casa de Leis, sempre 
tão questionada, e da vida pública como um todo. Precisamos envolver mais a 
população na discussão de problemas sociais e na elaboração de propostas para 
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solucioná-los para mostrar-lhes que a cidadania se constrói com participação 
efetiva, com diálogo, com respeito à opinião dos outros e com responsabilidade 
mútua. É na tentativa de diminuir a distância entre a população e a Política, de 
encontrar boas ideias dentre as difundidas entre os cidadãos Rio-Novenses, de 
ajudar a população a descobrir que unida, com um CNPJ, um estatuto e reuniões 
periódicas tem muito mais força, por fim, e por tantas outras razões que 
consideramos relevantes é que submeto este Projeto de Resolução à apreciação 
dos nobres Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Contando com a 
aprovação de todos e a efetiva implementação da mesma pela egrégia mesa 
diretora, agradeço e despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, em 25 de setembro de 2013. Eder Lima Moreira. 
Assina junto vereador Allan Martins Dutra Borges. 06 – Requerimento Nº.  
111/2013. Proponente: Eder Lima Moreira. Ref.: Solicitação. O vereador que 
abaixo subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado 
ofício ao Executivo Municipal solicitando que seja regularizada a situação dos 
munícipes que receberam lotes como doação e que ainda não possuem 
escrituração do mesmo, e caso já esteja sendo feita qual o prazo estipulado para 
atendimento de todos. Justificativas. Muitas são as áreas doadas a munícipes e que 
estão sem regularização através de escrituração – como os Bairros Renascer, 
Novo Horizonte, Nossa Senhora Aparecida, Santa Clara etc. Além disso, muitas 
dessas pessoas que receberam lotes necessitam desta documentação para 
participarem de programas governamentais, tal como o “Minha Casa, Minha 
Vida”. Ao mesmo tempo, já que fora doado, nada mais justo que o cidadão possa 
realmente ser dono legalmente daquilo que ainda não é seu de “papel passado”. 
Portanto, o requerimento tem o intuito de disponibilizar a equipe jurídica do 
executivo para que as pessoas possam ficar tranquilas e dizer: agora este terreno é 
meu. Nada mais havendo para o momento, agradeço a atenção de todos. Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 25 de setembro de 2013. Eder Lima Moreira. Vereador 
Proponente. Assina junto vereador Allan Martins Dutra Borges. 07 – 
REQUERIMENTO Nº. 112/2013. 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 seja realizado um estudo técnico sobre a possibilidade de instalação 
de redutores de velocidade mais conhecido como “TRAFFIC CALMINGS”, além 
de sinalizações horizontais (pinturas) e verticais (placas), principalmente nas áreas 
próximas às Escolas e também ponto de travessias de pedestres onde o fluxo de 
veículos é maior. JUSTIFICATIVA: “Esta solicitação se faz necessária uma vez 
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que o fluxo de veículos em nosso município tem aumentado de maneira 
considerável. A ausência de uma sinalização de trânsito, dos modernos redutores 
de velocidade (traffic calmings) instalados em vários municípios de porte igual ,  
de faixas para pedestres e placas de sinalização, tem contribuído para que os 
condutores cometam diversos atos de desrespeito às Leis de Trânsito colocando 
em risco a integridade dos pedestres, além de não orientar e educar os transeuntes, 
principalmente crianças e idosos  para realizarem a travessia em local próprio e 
seguro. Alertamos que a implantação dessas medidas contribuirá e muito para 
facilitar a visualização por parte de todos (pedestres, condutores de veículos e 
outras modalidades de transporte), para implementação da ordem, da 
funcionalidade do trânsito e segurança de todos em nosso município. Sugerimos 
que juntamente com essas medidas, fossem realizadas junto às Escolas, 
campanhas de divulgação e esclarecimentos, quanto ao significado e utilidade de 
tal medida. Rio Novo, 03 de Outubro de 2013. Allan Martins Dutra Borges  -  
Vereador – PMDB. Assina junto vereador Eder Lima Moreira. 08 – 
REQUERIMENTO Nº. 113/2013. 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 contate a Empresa 
Multiterminais Alfandegados do Brasil e requeira o reposicionamento de uma 
placa indicativa do aeroporto que fica na BR 126, no cruzamento que entra para a 
Reciclagem e a Fazenda Santa Clara. JUSTIFICATIVA: A referida placa está 
atrapalhando a visibilidade dos motoristas no cruzamento, o que pode ocasionar 
acidentes. Rio Novo, 02 de outubro de 2013. Dionizio Dadalt Netto. Vereador 
Proponente. 09 – COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. Parecer: 
Sobre o Projeto de Lei Nº 014/2013 que “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. Vereadores: 
Presidente: Eder Lima Moreira. Relator: Vinícius Carvalho de Araújo. Membro: 
Guilherme de Souza Nogueira. A Comissão de Finanças e Orçamento opina pela 
aprovação do Projeto em epígrafe, nos termos da manifestação da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final e da Assessoria Jurídica. Nestes termos, a 
Comissão externa o parecer à deliberação do Plenário, na forma regimental. 
Relator: Vereador Vinícius Carvalho de Araújo. Voto de acordo com o Relator: 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira. Voto de acordo com o Relator Vereador 
Eder Lima Moreira - Presidente da Comissão: Vereador Eder Lima Moreira. Sala 
das Sessões da Câmara Municipal de Rio Novo, 03 de outubro de 2013. 10 – 
Projeto de Lei Nº 014/2013 que “Dispõe sobre a fixação do valor das obrigações 
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de pequeno valor e dá outras providencias”. Rio Novo, 27 de agosto de 2013. 
Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 11 – Ofício 
PM/2013/0288. Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Ilma. Sra. Dulcimar 
Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: 
Requerimentos n°. 92, 95 e 96. Em atenção aos requerimentos acima citados, 
vimos por meio deste expediente informar-lhes que tendo sido os referidos 
requerimentos encaminhados ao Setor de Obras desta prefeitura, o responsável 
pelo mesmo, Sr. José Luiz Rabite, informou-nos que para atender as solicitações 
constantes dos requerimentos aludidos, os mesmos necessitam de projeto de 
sinalização provisória e definitiva para as modificações solicitadas fiquem em 
conformidade com as Leis de Trânsito, o que será providenciado. Sem mais, 
subscrevemo-nos com elevado apreço e distinta consideração. Rio Novo, 04 de 
outubro de 2013. Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. 13 – Leis Sancionadas. Lei n°. 1123/2013. Lei n°. 1124/2013 e Lei 
n°. 1125/2013. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 008/2013. Projeto 
de Lei n°. 08/2013 “Que dispõe sobre publicação da Relação de Medicamentos 
disponibilizados pelas Farmácias Básicas e dá outras providências”. Encaminhado 
a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra com o 
vereador Allan Borges. Estamos na era da informática, informação quanto mais 
rápida mais eficiente. Com essa lista, o usuário ficará sabendo que tem dois ou 
mais medicamentos para a mesma enfermidade e saberá se tem o medicamento na 
farmácia antes de ir lá. Vai ajudar a fiscalizarmos e também aos cidadãos. Essa 
autoria é minha, mas quem me ajudou foi meu companheiro de partido Rafael de 
Aquino, vereador de Bicas. Em 1° votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. 02 – REQUERIMENTO Nº. 108/2013. Em 1° e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – REQUERIMENTO Nº. 
109/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Sobre as 
lixeiras, é que criemos consciência que não precisa chegar à multa para parar de 
jogar lixo no chão. Para isso o poder público deve fazer sua parte e instalar as 
lixeiras. Que a coleta seletiva seja implantada no munícipio para que facilite o 
trabalho dos nossos garis. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. 
Parabenizo-o pelos requerimentos bem elaborados e importantíssimos. A 
instalação das lixeiras é uma reclamação muito grande. Devemos cobrar do poder 
público a conservação das lixeiras e acho que o prefeito que conseguir colocar em 
prática a questão de multas, não levo muita fé. No começo do ano aprovamos o 
projeto de lei a respeito do cigarro e até hoje não tenho notícia se a prefeitura está 
fiscalizando e colocando placas. Até vem a calhar ao projeto das câmeras, pois 
pode ajudar a localizar quem destrói patrimônio público. Sobre as associações de 



 

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

e-mail: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br 

 

3148 

 

bairros, deveríamos fazer uma visita a todas as associações constantes no plano, 
pois algumas talvez nem existem mais. Quando votarmos emendas saberemos 
quais estão ativas e produzindo. Em 1° e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 04 – REQUERIMENTO Nº. 110/2013. Em 1° e 
única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Para que se instale o 
programa já aprovado nesta casa em 2011 de associações de bairro. O que vemos 
é que as pessoas associadas tem muito mais força e com o CNPJ poderíamos 
incluí-los no Orçamento.  Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. 05 – REQUERIMENTO Nº. 111/2013. Em 1° e única discussão. 
Palavra com o vereador Eder Lima. É reiteração de pedido para que os lotes que 
foram doados há muito tempo sejam regularizados e a pessoa possa participar de 
programas de governo como o Minha Casa Minha Vida. Em 1° e única votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 – REQUERIMENTO Nº. 
112/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. 
Existem esses modernos “TRAFFIC CALMINGS” que estão sendo colocados nos 
municípios de porte até como o nosso, como São João e Guarani, e realmente 
reduzem a velocidade dos veículos. Acho que caberia muito bem em nosso 
munícipio próximo as escolas e deveriam pintar nos pontos de maior tráfego 
faixas, pois os pedestres tem preferência junto aos carros. Rio Novo está muito 
mal sinalizada. O trânsito está aumentando e temos que estabelecer regras. 
Ajudará muito na segurança de crianças e idosos. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. Peço para assinar junto e por coincidência apresentaríamos 
na próxima semana. Fomos cobrados por um munícipe sobre a saída das escolas e 
ele se propôs a fazer um abaixo assinado, o que embasaria nossa cobrança. Ele 
disse que tem mais de quatrocentas assinaturas e quer chegar a mais de mil. 
Precisamos de sinalização em vários pontos da cidade que tem risco de acidente. 
O trânsito daqui teve seu último estudo feito em 2000. Está na hora de fazer um 
reestudo e verificar essa situação. Um dono de autoescola me pediu que 
requeresse a pintura das faixas de pedestres para não prejudicar os alunos em dias 
de provas de trânsito. Palavra com o vereador Allan Borges. Fazendo justiça ao 
cidadão que reclamou da saída das escolas, Tadeu Valério, grande cidadão que 
adotou nossa cidade. Também temos filhos e essa questão do desrespeito do 
trânsito nos preocupa. Infelizmente muitas coisas só funcionam pelo bolso. Tem 
que cobrar, multar e fazer valer as leis. Palavra com o vereador Guilherme 
Nogueira. Nesse documento que enviaremos ao executivo solicitaremos que eles 
notifiquem a Polícia Militar para atender a saída de alunos e punir os infratores. 
Palavra com o vereador Eder Lima. Tendo em vista a informação sobre o abaixo 
assinado, com um grande número de assinaturas, sendo maiores e tendo o título 
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eleitoral, pode transformar isso num projeto de lei de iniciativa popular. Palavra 
com o vereador Allan Borges. Seria exemplo para todos a própria população se 
insurgir sobre temas de interesse. Com certeza o executivo atentará a essa situação 
que tanto aflige nossos munícipes. Em 1° e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 07 – REQUERIMENTO Nº. 113/2013. Em 1° e 
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 18 – Projeto 
de Lei Nº 014/2013 que “Dispõe sobre a fixação do valor das obrigações de 
pequeno valor e dá outras providencias”. Encaminhado a todas as Comissões para 
emissão de parecer. Em 1° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Sobre 
o fumo, está um abuso geral em relação a isso. Tenho encontrado dificuldades nos 
locais onde trabalho e estou sendo taxada de chata. Com a visita da secretária de 
saúde semana que vem, poderemos conversar com ela sobre o cumprimento desse 
projeto. A parte de logística e divulgação ficou toda a cargo da secretaria de 
saúde. Tenho visto funcionários fumando dentro das instituições. Palavra com o 
vereador Allan Borges. Parabenizo ao Eder Lima pelos requerimentos e peço 
permissão para assinar junto. É preciso uma punição exemplar aos vândalos que 
danificam o patrimônio público. A instalação das câmeras de segurança irá nos 
ajudar muito. Eu já tenho o habito de colocar o lixo no bolso e no carro quando 
não encontro uma lata de lixo. Meus pais me educaram assim. Em relação às 
associações de bairros, quanto mais unidos, mais fácil para o executivo e o 
legislativo, quando há liderança. Quanto aos lotes, é um sonho de meu pai, foi um 
dos que mais doou terrenos aos carentes do munícipio e não teve oportunidade de 
voltar ao executivo para terminar o trabalho. É questão de dignidade ter a escritura 
que lhes dará direito a financiamentos. É uma coisa um pouco complexa, pois na 
marcação de alguns lotes invadiram um metro ou outro. É necessária toda uma 
nova medição. Palavra com o vereador Vinicius Araujo. É muito importante 
padronizar a questão das lixeiras, pois onde a prefeitura não faz os moradores 
tentam fazer. Fui procurado por um morador que a casa dele está com uma trinca. 
Deveriam aproveitar essa assessoria civil que recebe o valor de quatro mil e 
trezentos reais mensais para regularizar essa situação e fazer jus ao salário pago, 
que é bem alto. Em Guarani paga-se ao assessor de construção civil pouco mais de 
mil reais e aqui esse valor absurdo. É mais uma forma de pressionar a prefeitura 
com essa assessoria e regularizar a situação dos lotes. Palavra com o vereador 
José Adriano. Queria saber se já teve a convocação à prefeita e a secretaria de 
saúde para virem aqui na próxima reunião? Palavra com a presidente Dulcimar 
Prata. Todos já receberam a convocação. A secretária de saúde e a Santa Casa já 
confirmaram presença. Palavra com o vereador José Adriano. Gostaria que a 
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Santa Casa nos enviasse um relatório sobre o estacionamento da Exposição. Foi 
tudo muito rápido e acho que não funcionou bem. Quero fazer um requerimento 
perguntando ao executivo quanto foi gasto na Exposição e também quanto foi 
arrecadado. Temos parques, telão, barracas, que seja tudo discriminado. Palavra 
com o vereador Vinicius Araujo. Com relação à exposição, alguém perguntou a 
prefeita se ela faria exposição diante do quadro do munícipio. Muitos produtores 
que estão ali são de fora e de vinte e cinco animais só tinha dois de Rio Novo. Ela 
pagou cinco reais o litro de leite. Não vejo isso como benefício ao produtor de Rio 
Novo. Estamos numa crise de médicos e medicamentos. Santa Casa quase 
fechando. É um absurdo pagar cinco reais o litro de leite para produtores de fora. 
Nem estradas foram passadas máquinas esse ano. Estamos sobrevivendo de 
teimosos que somos. Segundo o Dionísio, saiu o resultado da análise que pedimos 
na água de Furtado de Campos. Que ela nos mande o resultado, já que a iniciativa 
foi nossa, para podermos informar à população que usa a água. Sobre o 
requerimento das licitações, foi feito há mais de quatro meses e nem um processo 
chegou aqui. Gostaria que fosse reiterado. Palavra com o vereador José Adriano. 
Gostaria de pedir a prefeita para jogar escória nas estradas, principalmente de 
Furtado de Campos. Porque os produtores não levam gado na Exposição de Rio 
Novo? Palavra com o vereador Vinicius Araujo. Por falta de incentivo, não há 
uma política agrícola. Dois tratores que foram doados para usar com os produtores 
continuam puxando lixo. Estamos ficando para trás em tudo. Só ficamos na frente 
na área de criminalidade. O Sindicato Rural sempre ajudou a organizar as 
exposições e é praxe a prefeitura pagar o transporte. É muito mais caro pagar o 
transporte dos produtores de fora. O que muito me estranha é que a prefeita 
trabalhou no sindicato rural por muitos anos e sabe das dificuldades. Palavra com 
o vereador José Adriano. Vamos tentar reverter esse quadro. Vamos colocar a 
população de Rio Novo em primeiro lugar. Ao invés de bater, vamos conversar. 
Vamos conversar com a prefeita. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. 
Em relação à exposição, foi bem lembrado fazer um pedido oficial dos gastos e 
ganhos. Com os shows, posso afirmar que foram gastos cento e vinte um mil reais 
de show. O funcionário responsável pelo setor de barracas e parque nos passou 
uma receita de cinquenta mil informalmente. No jornal O Rionovense a prefeita 
diz que optou por fazer uma festa modesta, se com esse valor foi modesta, coisa 
boa então passaria dos quinhentos mil. Está provado que o munícipio tem 
dinheiro. Muito bem lembrado sobre a questão das licitações que nunca tivemos 
acesso. A prefeita disse que estava nos enviando e até hoje não chegou. Fiz um 
requerimento sobre o quadro de avisos com atos do executivo para que fosse 
colocado no primeiro andar, pois é de mais fácil acesso. Sabemos que esse prédio 
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não é adaptado para pessoas com dificuldades de locomoção. Ela nos respondeu 
que atenderia o requerimento imediatamente. Até agora nada. Não queremos 
quadro com aviso de dengue, mas um quadro do executivo. Com atos oficiais. 
Colocaram lá, mas com propaganda de festas e shows. Sobre a escoria, vamos 
elaborar um documento, pois tem uma nota de empenho de sete mil e setecentos 
reais de transporte de escoria. Vamos verificar quais foram às estradas para 
receber escoria e vamos fiscalizar se realmente receberam essa escoria. Palavra 
com o vereador Vinicius Araujo. S são 120 mil só de shows, os gastos devem ter 
sido muito maiores. Não sou contra exposição, mas deve ser uma coisa mais 
simples voltada para o produtor de Rio Novo. Palavra com o vereador Eder Lima. 
Gostaria de parabenizar o vereador Allan pelo projeto dos medicamentos e a 
disponibilidade deles para que as pessoas tenham acesso hoje entrando numa lan 
house ou pedindo um amigo para olhar. Também a parte de licitação deveria estar 
no site. Tem até um link lá que já cansei de falar desde que foi criado o site pelo 
Varotto, e hoje ainda o link continua vazio, não tem a disponibilidade das 
licitações. Já deve ter algum programa, assim como tem o programa que foi 
colocado depois de uma cobrança grande da casa, das receitas e despesas do 
munícipio. Acho que também seria outra forma interessante de tornar essas 
questões públicas realmente públicas. A questão de descer com o quadro, talvez 
nem descer, faz duas vias do que tem ali e coloca uma lá embaixo. Em meu modo 
de ver, se eu fosse prefeito, desde a primeira semana o quadro estaria na rua, para 
as pessoas verem como eu peguei, como eu vou deixar o que estou pagando. Se 
possível até um telão. Essa sem dúvida é uma ideia importante, pois tem que 
haver publicidade, é um dos preceitos de uma boa administração. Palavra com o 
vereador José Adriano. Sobre o projeto de estacionamento revertido a Santa Casa, 
quero pedir a ela que nos mande quais as emendas que devem ser feitas no projeto 
para que possamos encaminha-lo novamente a ela. Infelizmente todos os prefeitos 
que por aqui passam, o que sai torce para que o outro não faça nada. É por isso 
que nosso munícipio está do jeito que está. Não tem união, não tem conversa. Não 
adianta tentar tapar o sol com a peneira. A prefeita pode ter seus defeitos, mas 
devemos conversar com ela. Não tem nem um ano de governo, tem jeito de 
reverter à situação. O dialogo é a melhor maneira. Não adianta ficar batendo. 
Palavra com o vereador Allan Borges. Acho que foi uma forma de protesto dos 
produtores provando que o meio rural não está satisfeito. Ela deveria procurá-los 
para corrigir o erro que aconteceu. Não gastaria 200 mil, gastaria muito mais. 
Você deve ter coragem de ousar para buscar investimentos. Nós gastamos um 
dinheiro, mas um dinheiro que foi embora e ninguém lembrou. Pagou aos artistas 
que não deram repercussão e não trouxeram dinheiro para o munícipio. Com esse 



 

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

e-mail: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br 

 

3152 

 

dinheiro colocaria dois shows de porte que chamaria atenção do pessoal para a 
festa. Foi cedida a palavra a Senhora Mariinha Calian, que pediu aos vereadores 
que criem uma forma obrigatória de tributo para auxiliar a Santa Casa. Foi cedida 
também à palavra a Senhora Adriana Guerra, que pediu aos vereadores que 
contatem a empresa Energiza para saber o porquê dos piques de energia e que 
providências sejam tomadas para resolver o problema. Palavra com a presidente 
Dulcimar Prata. Enviaremos um ofício a Energiza pedindo solução para o 
problema. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a 
sessão, mandando que se lavrasse a presente Ata.  

 

 


