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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1191/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11 de setembro de 2014.

Aos 11 (onze) dia do mês de setembro de 2014, às 19h min, em sua sede própria, 
reuniu-se em sessão Ordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência do 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira e com a presença dos seguintes vereadores, 
Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araujo, José 
Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Eder Lima Moreira, Dulcimar 
Prata Marques e Allan Martins Dutra Borges. ATA – A Ata n°. 1190/2014 será votada 
posteriormente. EXPEDIENTE – 01 – Parecer Assessoria Jurídica. Projeto de Lei 
014/2014 de 19/agosto/2014. “Altera a redação do art. 9 da Lei 955/2007 de 
12/01/2007”. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Novo, por seu Presidente 
solicita parecer desta assessoria, sobre o Projeto de Lei 014/2014, enviado por e mail 
pela Secretaria da Câmara em 20/08/2014. PARECER: O Projeto pretende modificação 
do art. 9º da Lei 955/2007 de 12/01/2007, criando o cargo em Comissão de 
Coordenador Municipal de Saúde da Família de Recrutamento Amplo, com carga 
horária de 40h00min semanais com vencimento no valor de R$ 2.999,86. A justificativa 
do projeto menciona parte dos recursos para pagamento da remuneração do cargo em 
questão é oriundo do incentivo financeiro relativo ao Governo Federal repassado à 
Equipe Saúde em Casa de caráter suplementar. A afirmação acima, “data vênia,” não 
esclarece a origem dos recursos para atender as despesas com a criação do novo cargo 
uma vez que “parte dos recursos” não significa a totalidade dos recursos. Afirma a 
justificativa que “anexamos ainda o Quadro Demonstrativo do Impacto Orçamentário 
Financeiro”. Entretanto, não identificamos remessa alguma da indispensável 
demonstração, uma vez que não se pode ultrapassar os limites com gastos de pessoal. 
Limitamos nosso parecer, quanto à legalidade da autoria pelo Executivo, não dispondo, 
entretanto, de informações mais adequadas para confirmar a legalidade do objetivo, na 
forma como se pretende criar um cargo público, ainda que de “confiança” logo após a 
realização de um concurso público municipal. Não consta autorização para abertura de 
crédito adicional, com exata indicação dos recursos. Este é o nosso parecer à apreciação 
das Comissões Permanentes específicas, como Finanças e Orçamento e Legislação, 
Justiça e Redação Final. Rio Novo, 09 de setembro de 2014. Brenildo Ayres do Carmo - 
Assessor Jurídico. 28977/ OABMG. 02 – Projeto de Lei n°. 014/2014. “Altera a 
redação do art. 9° da Lei n°. 955/2007 de 12/01/2007 e dá outras providências”. Rio 
Novo, 19 de agosto de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 
Altera lei e da outras providencias. 03 – Ofício PM/2014/00369. Solicitação (faz). 
Preocupados com o rumo da violência que está assolando a nossa cidade, vimos através 
deste solicitar a Vossa Excelência a indicação de dois representantes da Câmara 
Municipal sendo um vereador e procurador jurídico, para composição de uma Comissão 
Municipal a ser criada com finalidade de tratarmos de assuntos referentes à Segurança 
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Pública de nosso munícipio. Pretendemos após a nomeação da referida Comissão 
realizar trabalhos através de Audiências Públicas, onde as propostas e reivindicações 
serão levadas ao Governo de Minas Gerais Excelentíssimo Senhor Alberto Pinto 
Coelho. Esperando que nossa solicitação tenha pronto atendimento, subscrevemo-nos 
com elevado apreço e distinta consideração. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. 04 – Ofício PM/2014/363. Em atenção ao requerimento n°. 
067/2014, vimos  pelo presente informar que a Administração já licitou e contratou uma 
empresa para instalação de Câmeras no Município, sendo assim, a Praça Prefeito 
Ronaldo Borges será contemplada com monitoramento 24 horas por dia. Dessa forma se 
torna desnecessária a manutenção de servidor específico para proceder à vigilância e 
segurança noturna. Atenciosamente, Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. ORDEM DO DIA – 01 – Parecer Assessoria Jurídica. Projeto de Lei 
014/2014 de 19/agosto/2014. “Altera a redação do art. 9 da Lei 955/2007 de 
12/01/2007”. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Sobre 
o ofício da prefeita solicitando dois representantes para a comissão de segurança a ser 
criada, peço aos nobres que se manifestem para participar. Palavra com o vereador 
Allan Borges. Gostaria muito de participar, mas em virtude de minha campanha fico 
impossibilitado. O tempo está muito curto. Logicamente vou acompanhar os trabalhos 
da Comissão. A Casa conta com boas opções de representação. Sugiro meu amigo José 
Adriano, tão preocupado com a questão. Palavra com o vereador José Adriano. Eu não 
quero participar não, mas se for feito um sorteio e meu nome sair, participarei. Já 
fizemos tantas tentativas, fomos várias vezes em Juiz de Fora e gostaria de pedir agora a 
possibilidade de marcar uma reunião com o secretário de segurança pública do Estado. 
Estamos sendo interpelados por toda a população. Vamos até Belo Horizonte saber o 
que pode ser feito. Não pode continuar do jeito que está. A Câmara não precisará ceder 
carros, vamos em carros meus para conter gastos. Se nada for feito a situação vai piorar. 
As pessoas tem me parado na rua e às vezes tem sido até agressivas. Palavra com o 
presidente Guilherme Nogueira. Parece-me que o executivo teve hoje uma reunião com 
o comandante José Geraldo, mas não sei o que foi discutido. Palavra com o vereador 
Vinicius Araujo. Já faço parte do Conselho da Educação e do Desenvolvimento Rural 
Sustentável. Se ninguém quiser, participo dessa comissão. Quanto ao parecer do 
jurídico, sou favorável, pois no projeto não fala de impacto na folha de pagamento nem 
de onde será retirada a parcela do munícipio para complementar o salário do novo 
cargo. Para fazer urgência e emergência o executivo aumentará seus gastos com 
contratação de médicos e enfermeiros. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. 
No projeto não fala se incidirá na folha de pagamento e isso nos preocupa. Palavra com 
o vereador Sebastião Esperança. Quero avalizar as palavras do Allan. Não 
desmerecendo os outros, mas vossa excelência, José Adriano, é que se mostra mais 
atuante em resolver a situação da segurança. Essa comissão terá uma força muito grande 
e todas as necessidades inerentes a esse assunto serão tratadas direto com o governador. 
Palavra com o vereador Eder Lima. Poderíamos, caso o José Adriano aceite, eleger 
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entre nós um suplente, caso ele não possa comparecer a alguma reunião. Discordo do 
Sebastião, devemos ir ao Secretário de Segurança Pública, e, se possível, darmos uma 
chegada ao gabinete do governador. Que fossemos os nove e de preto, pois também 
devemos protestar. Palavra com o vereador Allan Borges. Não quero ser melhor do que 
ninguém, mas será que teremos que ensinar a prefeita a administrar? Rio Novo já foi a 
capital da região, mas hoje somos motivo de chacota. Não estamos impondo as 
autoridades de Rio Novo. Falta cobrança aos deputados que são mais bem votados aqui. 
O executivo não está sabendo cobrar. O munícipio está entrando em colapso. Palavra 
com o vereador José Adriano. No momento não posso assumir esse compromisso, se 
puder ser feito um sorteio seria melhor. Palavra com o vereador Eder Lima. Posso 
aceitar participar da comissão. Palavra com o vereador José Adriano. Fico como 
suplente então. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. gostaria de lembrar a 
todos que na próxima quarta-feira será realizada a Câmara Mirim, feita em conjunto 
com o Raulino Pacheco. Tive confirmação verbal do funcionário Lucio, secretario de 
saúde do munícipio, sobre sua presença amanhã na reunião da Câmara. Tentemos criar 
algo positivo. Sabemos que os ânimos às vezes se exaltam, mas peço a Deus sabedoria 
para dirigir os trabalhos. Na próxima semana estaremos colocando mesa de som nova, 
com microfones para todos e novas caixas de som, pois nosso equipamento se encontra 
defasado. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. A presença física de um vigia 
noturno inibirá atos errados. A praça é nosso patrimônio e precisa de um vigia em 
tempo integral. Câmeras filmam, mas não agem, principalmente se estiverem de 
máscara e não der para identificar. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. 
Consta na mesa de todos convite da prefeita para comemorar 144 anos da emancipação 
de Rio Novo, com hasteamento da bandeira e palestra e também inauguração do posto 
de apoio policial. Palavra com o vereador José Adriano. Os próprios comerciantes da 
praça queriam ajudar a pagar os vigias. Vereador é uma coisa e prefeito é outra. Nossa 
Câmara é competente, temos que mostrar a cara. Vamos chamar a prefeita e irmos ao 
secretário de segurança publica. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Quem 
acompanha diariamente nosso trabalho é testemunha de nossa luta, mas a Câmara é 
pouco frequentada. Estamos sendo duramente criticados. Vamos pensar sobre o que 
podemos dar a mais para melhorar. Palavra com o vereador José Adriano. Se nossa 
Câmara fosse mais frequentada, receberíamos menos crítica agora. Na havendo mais 
quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão, mandando que se lavrasse a 
presente Ata. 
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