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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1140/2013 

 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11 de outubro de 2013. 

 

 

Aos 11 (onze) 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 – Por não haver tempo hábil para 
confecção da Ata n°. 1139/2013, será a mesma votada na próxima sessão. 
EXPEDIENTE – 01 – PROJETO DE LEI Nº 08/2013. “DISPÕE SOBRE A 
PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS 
PELAS FARMÁCIAS BÁSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” o Novo, 27 de 
setembro de 2013. Allan Martins Dutra Borges – Vereador Autor – PMDB. 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 – Projeto de Lei n°. 018/2013. 
Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) do Município 
de Rio Novo e dá outras providências. Rio Novo, 08 de outubro de 2013. Maria 
Virginia do Nascimento Ferraz. 04 – REQUERIMENTO Nº. 114/2013. À Presidenta 
da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhora 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 informado a esta Casa, quais as providências tomadas em 
relação à ampliação do Cemitério Municipal, já que este se encontra no limite para 
construção de novos jazigos. JUSTIFICATIVA: Esta solicitação se faz necessária uma 
vez que é fato e notório que nosso Cemitério Municipal já atingiu sua capacidade 
máxima para construção de novos jazigos e administração pública municipal tem que se 
informar e dar entrada com urgência (caso não tenha feito) junto aos órgãos ambientais 
e legais para sua devida autorização, ampliação e construção no terreno ao lado de 
novos túmulos. Não sendo possível amplia-lo, por motivo de não autorização dos 
órgãos competentes (devido à rigidez das atuais leis ambientais), que se busque outro 
local apropriado no nosso munícipio. A urgência da resposta desse requerimento e 
principalmente nas ações do Poder Executivo para que se atente e se busque 
imediatamente a solução do problema, evitará que a população passe pelo 
constrangimento e a tristeza de ter de sepultar seus entes e amigos queridos em outras 
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localidades. Rio Novo, 08 de outubro de 2013.   Allan Martins Dutra Borges - Vereador 
– PMDB. Assinam juntos os vereadores Eder Lima Moreira e Guilherme de Souza 
Nogueira. 05 - Ofício n°. 45/2013. Rio Novo, 11 de outubro de 2013. Exma. Sra. 
Dulcimar Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo – MG. 
Assunto: Referência ao ofício CM/2013/143. Atendendo ao ofício citado acima, venho 
agradecer o convite para a reunião que será realizada no dia 11 do mês corrente, às 
19:00 h, informando que não poderei comparecer, mas deixo marcado para reunirmos 
junto a Prefeita Maria Virginia do Nascimento Ferraz, no Gabinete, no dia 16/10/2013 
ás 17:00 h, para discutirmos sobre a Saúde do Município. Na oportunidade, 
considerando a atenção que sempre nos é dispensada, subscrevo minhas considerações e 
apreços. Atenciosamente, Josicarla Fonseca Lima. Secretária Municipal de Saúde de 
Rio Novo – MG. 06 – Ofícios PM/2013/0296, 0293, 0292, 0291, 0290, 0294 e 0295. 
Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Vereadores da Câmara Municipal de Rio 
Novo. Referente à resposta aos requerimentos de n°. 089/2013, 090/2013, 101/2013, 
102/2013, 106/2013 e 107/2013. Atenciosamente, Maria Virginia do Nascimento 
Ferraz. Rio Novo, 07 de outubro de 2013. ORDEM DO DIA – 01 – PROJETO DE 
LEI Nº 08/2013. “DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELAS FARMÁCIAS BÁSICAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes.  02 – PROJETO DE LEI Nº 014/2013. “Dispõe sobre a 
fixação do valor das obrigações de pequeno valor e dá outras providencias”. 
Encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de 
parecer final. Em 2° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 
– Projeto de Lei n°. 018/2013. Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil (Compdec) do Município de Rio Novo e dá outras providências. Em 1° discussão. 
Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Gostaria de solicitar prazo pela Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final. Palavra com o vereador Eder Lima. Apenas para 
alertar, eu estou vendo a composição deste importante Conselho, deve ser para cumprir 
alguma exigência, e onde fala em igreja, creio que se deva passar para o plural e colocar 
igrejas. Prazo concedido ao vereador Guilherme Nogueira pela Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final. 04 – REQUERIMENTO Nº. 114/2013. Em 1° e única 
discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. Infelizmente cada vez mais 
percebemos que os espaços no cemitério municipal estão escassos, existe ainda a 
preocupação dos moradores que nos procuram para saber como este problema será 
solucionado. Temos que ver as leis ambientais a respeito do que precisa ser feito, 
precisamos nos atentar para a situação, o município já deve se antecipar na busca da 
solução para este problema. Palavra com o vereador Eder Lima. Quero assinar junto 
este requerimento, eu estive acompanhando no site da prefeitura, não sei se a matéria 
ainda está lá, parece que esta denúncia foi feita também no facebook, parece que havia 
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sido encaminhado um pedido para o Danilo de Castro, eu também fico preocupado 
porque sem dúvidas não sabemos o dia de amanhã. Palavra com o vereador Guilherme 
Nogueira. Há alguns meses participei de um curso em Guarani junto com outros 
vereadores, onde foi falado até mesmo do CODEMA, nessa conversa devido as 
denúncias em mídias sociais, abordamos um técnico da SUPRAN, ele me passou seu 
número de telefone, eu liguei para SUPRAN, para meu espanto o funcionário que me 
atendeu informou que ainda não há pedido nenhum para liberação de ampliação no 
cemitério, o que me deixou preocupado. Ele me disse que se o rio tiver menos de 10 
metros de largura, deve-se preservar 30 m, acima de 10 m, como é o caso do Rio Novo, 
tem que se respeitar 50 metros. Esse requerimento vem em boa hora, temos que 
responder a população sobre como anda a busca pela solução deste problema, também 
gostaria de assinar este requerimento junto com os vereadores Allan e Eder Lima. 
Palavra com o vereador Vinícius Araujo. Em relação às respostas das licitações, o setor 
de licitações está pedindo dilatação do prazo e eu não entendo, já se passaram quatro 
meses. Outra coisa é a respeito da saúde, havíamos falado que teríamos uma reunião 
aqui hoje, infelizmente não compareceram Executivo, secretária de saúde e dirigentes 
da Santa Casa, estamos tristes com esta situação. Palavra com o vereador Allan Borges. 
Creio que os recursos estão faltando para todo lado, mas ao menos projeto em 
andamento deveria ter, na última semana eu fiz o requerimento dos traffic calmings, o 
mínimo a se fazer é chamar um técnico e elaborar um orçamento para ao menos saber 
onde se buscará o dinheiro, é o básico. Estou vendo aqui um projeto direcionado para 
defesa civil, as palavras do vereador Vinícius são pertinentes, temos que ter agilidade, 
os problemas a todo tempo estão acontecendo aqui em Rio Novo, solicito ao Executivo 
agilidade na entrada dos processos e também nas respostas aos nossos requerimentos. 
Palavra com o vereador José Adriano. Seria bom a prefeita e a secretária de saúde virem 
a Câmara, saúde é um assunto que deve ser conversado aqui na Câmara. É muito melhor 
que conversar em gabinete, quando era presidente eu trazia aqui todo mundo, quando 
nos sentamos aqui nesta cadeira o povo cobra de nós. Hoje vindo de Juiz de Fora vi uma 
faixa onde o prefeito de Coronel Pacheco junto com os produtores rurais estão fazendo 
palestras, incentivando a área rural, eu creio que temos que valorizar o que é da terra. 
Peço a Presidente da Casa que convoque novamente as pessoas para estarem aqui 
conosco. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Creio que a direção da Santa Casa 
deveria estar presente aqui com ao menos um membro. Nós não temos um profissional 
médico na Santa Casa, agora as portas estão fechadas, é lamentável o que está 
acontecendo, imaginem amanhã, com estas festividades de Nossa Senhora Aparecida? 
Já liguei para Santa Casa e avisei que eu estou à disposição. Palavra com o vereador 
José Adriano. Por isso pedimos estas reuniões, são esclarecimentos que estamos 
querendo. O estacionamento da exposição eu nunca paguei, mas este ano foi diferente, 
como era para Santa Casa eu paguei e não recebi nenhum comprovante. Palavra com o 
vereador Guilherme Nogueira. Também fiquei muito decepcionado com a ausência dos 
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convidados para esta reunião, principalmente a nossa secretaria de saúde. Palavra com o 
vereador Allan Borges. Até concordo que a prefeita não tenha vindo, mas creio que ela 
tem a sua equipe, tem a secretária que deveria estar aqui. Inclusive na próxima quarta-
feira estaremos aqui falando de outro assunto de grande importância e a presença de 
representantes do Executivo é de grande importância também. Gostaria muito que a 
prefeita viesse participar conosco, no mínimo algum representante, parece que a prefeita 
de Goianá pretende vir aqui nesta reunião. Palavra com o vereador Eder Lima. Sem 
dúvida alguma o poder de associação das pessoas amplia aquilo que o indivíduo deseja 
fazer sozinho e não consegue, instalar o CDL em Rio Novo seria importantíssimo, por 
isso que eu brigo muito pela questão das associações de bairro. Seria muito interessante 
se a Câmara pudesse implementar. Quanto a Santa Casa eu também fico muito 
preocupado e tento ajudar da forma que eu posso. Venho reforçar o convite que na 
próxima semana haverá uma baile com a FuziBossa, banda da Marinha, para que todos 
que puderem contribuam participando da festa. Palavra com o vereador José Adriano. 
Quando o vereador Allan fala que se ele fosse prefeito ele não viria aqui, eu discordo do 
senhor vereador, porque talvez algumas perguntas que fizermos aos representantes eles 
não saibam responder, mas se o prefeito estiver presente será diferente. Temos visto na 
televisão quase em todos os lugares roubos, falta de remédios, creio que o chefe do 
Executivo tem sim que estar aqui. Palavra com o vereador Allan Borges. Temos aqui 
em mãos um organograma com muitos cargos no executivo, creio que isto é a máquina, 
o representante tem que estar preparado para responder qualquer pergunta. Tem que 
responder a população, essa é minha visão, falo isso não somente aqui em Rio Novo, 
mas em qualquer lugar. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. A todos os 
presentes eu gostaria de deixar registrado que com muito prazer ontem participei do 
encontro do meu partido na Câmara de Juiz de Fora. Uma homenagem muito bonita, fui 
acompanhado pelo vereador Guilherme, diante de tudo que vi o que me deixou mais 
satisfeito é que o nosso vereador Noraldino está prestes a assumir a cadeira de Deputado 
Federal no próximo mês de dezembro. Quero ainda fazer nesta hora uma homenagem a 
um rionovense. Senhora Presidente, Senhores Vereadores. Comete uma infidelidade 
para com sua própria terra, quem não reconhece os méritos dos cidadãos que 
contribuíram com dedicação e trabalho para o desenvolvimento material ou espiritual da 
comunidade. É com o sentimento de justiça que pretendemos prestar uma homenagem 
de respeito e admiração a um rionovense que se notabilizou exatamente pelas constantes 
demonstrações de apreço a esta terra onde nasceu e que lhe serve de berço para o 
descanso eterno. Referimo-nos a Ronaldo Dutra Borges, que demonstrou pelos seus 
exemplos, a competência e permanente zelo em prol do desenvolvimento material e 
espiritual de sua terra, a bem da comunidade e dos rionovenses. A data recente de 09 de 
outubro, marca o aniversário de nascimento deste conterrâneo, amigo de todos, razão 
que nos motiva este pronunciamento, exatamente neste Plenário Municipal onde iniciou 
ele sua intensa e brilhante carreira política. Pela vontade de seus conterrâneos, Ronaldo 
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administrou Rio Novo como prefeito Municipal nos períodos de 1967 a 1971, 1973 a 
1975 e 1989 a 1992. Deus reservou para ele a glória de ter sido o “Prefeito do 
Centenário”. E ele fez jus a esta graça, tornando inesquecível a extraordinária 
comemoração. Ronaldo ensinava pelos exemplos de bondade, simpatia e educação 
esmerada, tratando a todos que dele se aproximavam com absoluta igualdade e sem 
qualquer distinção. Virtudes que o tornaram inesquecível no conceito das pessoas justas, 
correligionários políticos ou não. Ronaldo ensinava com sua conduta, que não se deve 
dizer “não” a quem pede e precisa. É necessário, para se faça Justiça, que Rio Novo 
oficialmente reconheça os méritos, a vida e a obra deste autêntico e benemérito 
rionovense. Por estas razoes, em meritória lembrança, nossas homenagens ao sempre 
lembrado Prefeito Ronaldo Borges, aniversariante deste mês de outubro. Câmara 
Municipal de Rio Novo, 11 de outubro de 2013. Vereadores – Sebastião José 
Esperança, Dulcimar Prata Marques, Vinicius Carvalho de Araujo, Carlos Alberto do 
Carmo Mattos e Guilherme de Souza Nogueira. Palavra com o vereador Allan Borges. 
É emocionante uma homenagem como esta, a lembrança do meu pai sempre me deixa 
com os olhos lacrimejando, aproveito este momento e peço perdão a todos pelos meus 
erros. Realmente me dói ainda não ver ainda alguma coisa com o nome do meu pai a 
não ser as palavras das pessoas falando dele. Por exemplo, guardadas as devidas 
proporções, em Juiz de Fora vemos a Av. Independência mudando seu nome para 
Itamar Franco. Essas palavras me deixam muito feliz. Palavra com a presidente 
Dulcimar Prata. Se hoje estou na saúde do município, agradeço ao Ronaldo Borges, foi 
ele quem me fez o convite para trabalhar aqui. Palavra com o vereador Guilherme 
Nogueira. Creio que Ronaldo Borges ainda não foi homenageado nesta terra, mas tem 
algo muito grande no coração das pessoas, não somente aqui, mas em muitos outros 
lugares. Hoje pesquisando na internet vimos muitas citações ao seu pai. O político 
desgasta e expõe muito a família, mas creio que o orgulho deixado por Ronaldo Borges 
é grande. Palavra com o vereador Allan Borges. Tudo tem a sua hora, estou muito feliz 
e emocionado, com tudo. Palavra com o vereador Carlos Alberto. Também não poderia 
ficar calado, Ronaldo Borges foi um grande homem com certeza, as lembranças vieram 
à memória, realmente uma linda homenagem. Palavra com o vereador José Adriano. 
Vereador, eu também fiquei alegre porque na última eleição para Deputado eu subi no 
palanque com o seu pai, uma coisa eu falo, eu conseguia fazer raiva no seu pai, no bom 
sentido, é claro. Olha que não sou de chorar, mas quando o Ronaldo Borges partiu eu 
chorei. Ronaldo é realmente um homem que tem que ficar na história. Não havendo 
mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se 
lavrasse a presente Ata.  

 

 


