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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1158/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 14 de fevereiro de 2014.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2014, às 19h30min, 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,
Dulcimar Prata Marques, Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Sebastião
José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araújo, José Adriano
Tostes Xavier e Carlos Alberto do Carmo Mattos. ATA – Dispensada a leitura da Ata
1157/2013, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01
– Leis Sancionadas n°. 1.136/2013, 1.138/2013 e 1.137/2013. Maria Virginia do
Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02 – REQUERIMENTO Nº 10/ 2014. Exmo.
Sr. Guilherme de Souza Nogueira. Presidente Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O
vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental seja
encaminhada a matéria a seguir discriminada. Solicite a Secretaria desta Câmara
Municipal que seja feito um levantamento das seguintes informações: 1 – Quantas faltas
o vereador José Adriano Tostes Xavier teve nas reuniões da Câmara Municipal desde
seu primeiro mandato até os dias atuais; 2 – Qual o valor total do repasse da Prefeitura
Municipal a esta Câmara no ano de 2012, sob a presidência do Vereador José Adriano
Tostes Xavier; 3 – Qual o valor total foi devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal
no ano de 2012, sob a presidência do Vereador José Adriano Tostes Xavier; 4 – Qual o
valor total do repasse da Prefeitura Municipal a esta Câmara no ano de 2013, sob a
presidência da Vereadora Dulcimar Prata Marques; 5 – Qual o valor total foi devolvido
aos cofres da Prefeitura Municipal no ano de 2013, sob a presidência da Vereadora
Dulcimar Prata Marques; 6 – Qual o valor da folha de pagamento dos funcionários desta
Câmara Municipal no ano de 2012, sob a presidência do Vereador José Adriano Tostes
Xavier; 7 – Qual o valor da folha de pagamento dos funcionários desta Câmara
Municipal no ano de 2014, sob a presidência do Vereador Guilherme de Souza
Nogueira. Rio Novo, 07 de fevereiro de 2014. José Adriano Tostes Xavier. Vereador
Proponente. 03 - REQUERIMENTO Nº 11/ 2014. Autor: Eder Lima Moreira. Ref.:
Reitera Solicitação. O vereador que abaixo subscreve, requer que, após apreciação do
plenário, seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal solicitando construção de
rampa de acesso para portadores de deficiência física e idosos no passeio de acesso à
UBS pela Rua Ruth Mascarenhas, bem como nas esquinas dos passeios públicos no
entorno da Praça Ronaldo D. Borges. JUSTIFICATIVAS: Procurado por moradores da
localidade, estes relataram a dificuldade, sobretudo do público supracitado, no que diz
respeito ao acesso pela Rua Ruth Mascarenhas à UBS localizada na mesma e agora de
acesso à Praça, tendo em vista que para chegar até ela terão de se utilizar da rua ou de
rampas de garagens não apropriadas para cadeirantes. Assim sendo, segue solicitação
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para que seja atendida como mais uma forma de garantir acessibilidade às
pessoas seguindo o que vem sendo feito nas rampas da Praça Prefeito Ronaldo D.
Borges e será feito na sede da Prefeitura Municipal conforme anunciado. Sem mais para
o momento, despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das Sessões Messias
Lopes, 12 de fevereiro de 2014. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 04 –
REQUERIMENTO Nº 12/ 2014. Autor: Eder Lima Moreira. Ref.: Cursos Técnicos e
Profissionalizantes. O vereador que este subscreve requer que, após tramitação em
plenário, seja encaminhado ofício solicitando INFORMAÇÕES DO EXECUTIVO
MUNICIPAL QUANTO ÀS CONDIÇÕES PARA QUE SE INSTALE EM RIO NOVO
O PRONATEC (PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E
EMPREGO). JUSTIFICATIVA: O PRONATEC, conforme site oficial é o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e foi criado pelo Governo Federal,
em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica. Nele são oferecidos cursos gratuitos nas escolas públicas federais, estaduais
e municipais, nas unidades de ensino do SENAI, do SENAC, do SENAR e do SENAT,
em instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível
médio. São três tipos de curso: Técnico para quem concluiu o ensino médio, com
duração mínima de um ano; Técnico para quem está matriculado no ensino médio, com
duração mínima de um ano; Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional,
para trabalhadores, estudantes de ensino médio e beneficiários de programas federais de
transferência de renda, com duração mínima de dois meses. Tendo em vista que Rio
Novo é vizinha à cidade de São João Nepomuceno, onde existe o Sistema S, caberia a
proximidade para estabelecer parcerias neste sentido ou mesmo verificar no Ensino
Médio local se há alguma pretensão neste sentido. Desta forma, ampliaríamos a
qualificação de mão de obra da cidade vislumbrando o atendimento às empresas que
estão se instalando, bem como aquelas que advirão devido ao funcionamento futuro do
Aeroporto Regional da Zona da Mata. Sala das sessões Messias Lopes, 12 de fevereiro
de 2014. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 05 – REQUERIMENTO Nº 13/
2014. Autor: Eder Lima Moreira. Ref.: SOLICITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. O
vereador que este subscreve requer que, após tramitação em plenário, seja encaminhado
ofício solicitando QUE O EXECUTIVO CRIE, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O
CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO. JUSTIFICATIVA: Tornase necessário ressaltar a importância deste requerimento para o nosso município. Como
sabemos, Rio Novo é uma cidade que possuiu diversas atividades, principalmente
festivas, e, além disso, outras tantas datas importantes criadas em projetos de lei na
Câmara Municipal que merecem e precisam de lei específica condensando-as em um
Calendário Oficial do Município de Rio Novo. Posso citar as seguintes datas já
aprovadas: a Semana do Meio Ambiente; o Dia do Produtor Rural; o Dia e o Mês da
Integração Municipal – além destas, sabemos da existência de várias outras, de
legislaturas passadas, que também tem sua importância turística e cultural e que
precisam ser lembradas nas escolas municipais e divulgadas para as diversas entidades
ligadas ao tema da data comemorativa, com o intuito de se prepararem e organizarem
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suas comemorações e campanhas pela cidade – constando inclusive os
feriados municipais. Este condensado de datas, em um calendário oficial através de um
projeto de lei específico, dará ao nosso município a possibilidade de inclusive reservar
suas datas culturais, festivas e de negócios e, ao serem divulgadas, impedirá que outros
municípios entrem na concorrência marcando eventos para os mesmos dias. E isto,
infelizmente, está acontecendo com nossas cidades vizinhas, ocorrendo, por exemplo,
Exposições Agropecuárias nas mesmas datas, dividindo o público. Por isso, conto com a
aprovação de todos e o envio deste para o Executivo Municipal para que providencie a
lei de Criação do Calendário Oficial do Município de Rio Novo. Sala das Sessões
Messias Lopes, 12 de fevereiro de 2014. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 06 –
REQUERIMENTO Nº 14/ 2014. Autor: Eder Lima Moreira. Ref.: Prática de Lei
Aprovada. O vereador que este subscreve requer que, após tramitação em plenário, seja
encaminhado ofício solicitando QUE O EXECUTIVO COLOQUE EM PRÁTICA A
LEI QUE CRIA O DIA E O MÊS DA INTEGRAÇÃO MUNICIPAL SANCIONADA
EM 2010, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA PARA O MÊS DE MARÇO.
JUSTIFICATIVA: Fui autor do Projeto de Lei que cria o mês da Integração Municipal,
previsto para o mês de março de cada ano, e apresentei à época o Programa de
Integração Municipal – já aprovado e sancionado em 2010. O objetivo é ampliar a
participação dos Povoados dos Netos e Furtado de Campos nas políticas públicas
desenvolvidas em Rio Novo, em todas as áreas: administração pública, educação,
cultura, esporte e lazer e segurança. É preciso superar a distância entre a área urbana e a
zona rural, sobretudo em relação ao Povoado dos Netos e o Povoado de Furtando de
Campos, em todas as áreas da administração e da justiça municipal. Ou seja, os idosos,
as crianças, todos os moradores destas localidades precisam ter acesso aos programas de
esporte, cultura, segurança que acontecem na área urbana do município. O histórico de
Furtando de Campos está ligado à ferrovia e, até mesmo por isso, a sua decadência.
Porém, após a crise e a inatividade das ferrovias o poder público não acompanhou a
crise com soluções e manutenção do nível de vida dos moradores do povoado. Assim,
por falta de políticas integracionistas, Furtado de Campos ficou de fora das principais
atividades desenvolvidas em Rio Novo, restando somente a educacional e a de saúde,
esta última ainda precária – porém com esperanças de melhoras tendo em vista as
atividades da UBS. Já o povoado dos Netos sempre foi alvo da desculpa de que é muito
distante de Rio Novo. Os próprios moradores da localidade buscam as facilidades na
vizinha cidade de Tabuleiro, tendo em vista que as políticas públicas aplicadas em Rio
Novo também não chegaram e não chegam integralmente ao povoado. A única forma de
diminuir esta distância é ampliar os programas de atendimento e ações dos poderes
nesta localidade. Assim, a forma mais eficaz de atender às demandas cujas distâncias
são consideradas empecilhos é diminuindo as distâncias através da aplicação
permanente de políticas públicas que já são aplicadas com frequência em Rio Novo.
Isso é estender a administração pública, as ações dos poderes legislativo e judiciário até
as camadas que foram colocadas à margem dos benefícios com o passar dos tempos.
Sala das Sessões Messias Lopes, 12 de fevereiro de 2014. Eder Lima Moreira. Vereador
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Proponente. Assina junto vereador Guilherme de Souza Nogueira. 07 –
REQUERIMENTO Nº 15/ 2014. Autor: 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 FEITO UM
PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA ITINERANTE PARA QUE UMA EQUIPE
TREINADA DA PREFEITURA POSSA EXPLANAR SOBRE AS CONTAS
MUNICIPAIS PARA OS CIDADÃOS EM SEUS BAIRROS TENDO EM VISTA QUE
NEM TODOS TÊM ACESSO À INTERNET E AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
Justificativa: Para nós que estamos acostumados a lidar com termos técnicos, tabelas,
códigos que compõem as prestações de contas municipais não é tão difícil verificar os
números existentes nas diversas abas do portal da transparência que hoje está em voga
graças à lei federal. Porém, muitos munícipes, com acesso a internet ou mesmo que
busquem acesso em lan houses, não saberiam decifrar tantas variações de receitas,
despesas, empenhos etc. Baseio este requerimento numa das questões mais importantes
da política moderna, a chamada Accountability. Ela remete à obrigação de membros de
um órgão administrativo ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras
ou a seus representados. Accountability pode ser traduzida também para o português,
deficientemente, por "prestar contas". Significa que quem desempenha funções de
importância na sociedade deve regularmente explicar o que anda a fazer, como faz, por
que faz, quanto gasta e o que vai fazer a seguir. Não se trata, portanto, apenas de prestar
contas em termos quantitativos, mas de auto avaliar a obra feita, de dar a conhecer o que
se conseguiu e de justificar aquilo em que se falhou. A obrigação de prestar contas,
neste sentido amplo, é tanto maior quanto a função é pública, ou seja, quando se trata do
desempenho de cargos pagos pelo dinheiro dos contribuintes. Accountability é um
conceito da esfera ética com significados variados. Frequentemente é usado em
circunstâncias que denotam responsabilidade civil, imputabilidade, obrigações e
prestação de contas. Por isso, indico esta iniciativa a título inclusive de aproximar mais
a administração das pessoas e estas saberem o que tem para gastar, quanto entra por
mês, o que já foi gasto numa linguagem bem simples, seja na tela de uma TV com
DVD, seja através de um Datashow, ou mesmo através de uma cartilha. Com isso, os
cidadãos terão direito à transparência tanto quanto outros que já a possuem por
possuírem internet. Sala das Sessões Messias Lopes, 12 de fevereiro de 2014. Eder
Lima Moreira. Vereador Proponente. 08 – Ofício Circular n°. 46/2014-PMRN. Rio
Novo, 10 de fevereiro de 2014. Assunto: Convite para a Reunião Comunitária do PMSB
de Rio Novo. Prezados Senhores Vereadores. A Prefeitura Municipal de Rio Novo está
elaborando o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com o intuito de
melhorar o planejamento no setor de saneamento do Município e, para que isso ocorra é
essencial à participação de toda a comunidade. Certos de que podemos contar com a sua
presença, vimos através deste, convidá-lo a participar da Reunião Comunitária do
PMSB, que será realizada no dia 18 de fevereiro de 2014, às 14 h, no Centro Cultural
Maria Pinto, situado a Praça Ronaldo Dutra Borges, neste munícipio, com a finalidade
de divulgar e apresentar os objetivos do Plano e realizar levantamento de propostas para
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as soluções dos problemas identificados pela comunidade sobre os quatro
serviços de saneamento básico: abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas (água das chuvas); limpeza urbana (poda das árvores
nas praças, calçadas e ruas, varrição e capina das avenidas e ruas nas áreas urbanas),
resíduos sólidos (coleta, transporte, tratamento e o destino final do lixo doméstico e da
limpeza urbana), em nosso munícipio. Ao ensejo, destacamos que a sua participação é
muito valiosa para a realização do Plano, e aproveitamos para renovar votos de elevada
estima e distinta consideração. Cordialmente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz.
Prefeita Municipal de Rio Novo. ORDEM DO DIA – 01 – Requerimento n° 10/2014.
Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 –
Requerimento n° 11/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder
Lima. Em relação às rampas, foram moradores próximos à localidade que me alertaram
sobre esse pedido. Em relação aos passeios ao redor da praça já é precavendo sobre o
problema que vai acontecer, pois o deficiente vai usar a rampa de garagem que não é
apropriada para cadeirantes. Outra coisa que gostaria de saber é se o município já se
inscreveu no PRONATEC, tendo em vista a proximidade com São João Nepomuceno
ou mesmo através do Ensino Médio local. Estou reiterando também o pedido da criação
do calendário oficial do município. Todo município que se preze e esteja organizando
sua legislação tem o calendário oficial. Pode até inclusive orientar a Câmara sobre as
datas dos seus programas e as escolas também que já tem seu calendário pré-definido, e
principalmente para possam entrar nesse calendário oficial as datas já aprovadas nesta
casa e para que não tenhamos concorrência na região em relação a essas festividades ou
outras atividades de negócios e cultura. Outro pedido, é que já estamos próximos ao
mês de março e apesar de ter o carnaval logo no início, gostaria que colocasse em
prática o Programa de Integração Municipal que foi aprovado em 2010. Já que não se
faz integralmente o atendimento ao Povoado de Furtado de Campos e aos Netos, que se
crie através desta lei o mês da integração para que essas localidades recebam com maior
efetividade todos os programas desenvolvidos em Rio Novo. Por exemplo, campanhas
de vacinação ou até mesmo a justiça através de um defensor designado. Que se fizesse
uma força tarefa para desafogar essas duas comunidades. Outro assunto é que, se fala
em portal da transparência, mas é portal para quem tem internet e sabe mexer. Creio que
a grande maioria não tem acesso a internet. Poderia ser criado um suporte de
transparência itinerante, onde as equipes do governo ou até da própria Câmara
pudessem ir às comunidades e através de um slide falar como está à situação do
município, o que entra e o que sai, o que gasta, o que o bairro precisa e o que tem para o
bairro. Nós temos acesso aos papeis e à internet, mas a maioria não tem. Palavra com o
vereador Vinicius Araujo. Gostaria de parabenizar o vereador pela importância dos
requerimentos. Com relação à rampa, fizeram no interior da praça, mas não fizeram nos
passeios ao redor da praça. Sobre o calendário, conversando com a Luciene Braga, o
Circuito Caminhos Verdes de Minas tenta suprir isso e ela reclamou que até semana
passada o Executivo não havia enviado esse calendário a ela. Ela faz, mas seria mais
completo se o Executivo fizesse. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos
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presentes. 03 – Requerimento n° 12/2014. Em 1° e única discussão. Palavra
com o presidente Guilherme Nogueira. Essa semana foi inaugurado em Juiz de Fora o
UAITEC, que é um novo meio de ensino utilizado em Minas Gerais e me parece que
tem como fazer parcerias com as prefeituras e dar uma nova oportunidade aos nossos
alunos para concluírem os estudos. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade
dos presentes. 04 – Requerimento n° 13/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com o
presidente Guilherme Nogueira. Como membro do CONTUR, nos dois primeiros meses
do ano de 2013 trabalhamos muito bem a elaboração desse calendário, e não sei porque
pararam essas reuniões do CONTUR. Farei um requerimento na próxima reunião sobre
isso. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 05 –
Requerimento n° 14/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. 06 – Requerimento n° 15/2014. Em 1° e única discussão e
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. Foi feita uma solicitação pelo vereador José Adriano e vendo o código de
transito brasileiro, li que registro e licenciamento dos veículos de propulsão humana,
ciclomotores ou de tração animal, obedecerão legislação municipal. Encaminharei a
assessoria jurídica para ver se a Câmara pode tomar a iniciativa de fazer essa lei, não
sendo possível, encaminharemos ao Executivo através de requerimento em nome de
toda a Câmara para que faça a lei e envie a esta Casa. Essa semana nosso novo site
entrou no ar, mas foi invadido por hackers, o Mauro já está trabalhando para resolver a
situação. Foi encaminhado ofício pedindo esclarecimentos sobre quais providencias
foram tomadas em relação às minas com agua insatisfatória para consumo. Digo ao
Allan que foi reiterado seu requerimento com relação ao Cemitério Municipal. Informo
a todos que a sala da presidência já tem uma nova estrutura com impressora, scanner e
copiadora. Está à disposição de todos os vereadores. Aos que quiserem colocar matéria
no jornal, podem procurar o Mauro. Só peço que seja no início da semana, pois temos
até o dia vinte para passar as matérias. Temos dois inscritos para a reunião de hoje,
Senhor José Pereira Duprat, presidente do Sindicato Rural de Rio Novo e Senhora
Elylia de Matos. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Allan Borges.
Parabenizo ao Eder pelos requerimentos. Ele cobra execução de leis votadas no
mandato anterior. Gostaria que fosse colocada em prática uma lei de minha autoria
sobre a publicação dos medicamentos da farmácia básica do munícipio. Acessei o site
da prefeitura e não vi a lista de medicamentos. Apesar de todos não terem acesso à
internet, a grande maioria da população tem. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata.
Peço ao presidente que envie um ofício ao provedor da Santa Casa para que nos
encaminhe a escala dos médicos para que fossemos multiplicadores disso, pois somos
constantemente interpelados sobre o assunto. Poderíamos também convida-lo para vir
aqui, pois em dois meses na Santa Casa já fez muita diferença. Ele organizou bem a
casa. Palavra com o vereador José Adriano. Com respeito ao ofício que pedi que fosse
enviado a Polícia Militar, queria urgência nesse assunto. Tenho certeza que o que
acontece hoje não está certo. Quem comprou mobiletes, foi por não ter condições de
tirar carteira, precisam do veículo para trabalhar. Quero transparência. Não quero
6

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – CEP: 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral –Tel./Fax – 3232742212–Secretaria
e-mail: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

conversa fiada, mas resolver o problema. Tenho certeza que eles podem
transitar com mobiletes, só não pode em rodovias. Palavra com o vereador Allan
Borges. A respeito da Santa Casa, ficamos muitos felizes de vê-la caminhando. A
questão principal é a credibilidade. Brigamos e lutamos pela Santa Casa. O provedor
Aragão e a Maristela tem muita credibilidade. Eles estão desempenhando o trabalho
com muita seriedade. Palavra com o vereador Sebastião esperança. Parabenizo ao Eder
Lima pelos requerimentos. Que o requerimento sobre transparência, para não trazer
mais custos a Prefeitura, que utilizasse o jornal local, onde ela já tem uma despesa
mensal, que sejam mais distribuídos nos devidos distritos, acho que atenderia o objetivo
muito bem. Sobre a Santa Casa, o Aragão está lá direto, gosta de administrar muito
corretamente e o vejo bastante isolado. O trabalho dele é muito sério. Ele é de extrema
importância para nosso munícipio. Pediria a vocês que todo tempo que tivessem fizesse
uma visita a ele. Fazer parte do dia a dia do hospital dando apoio ao provedor. Palavra
com o vereador Eder Lima. A ideia do Sebastião é excelente. Gostaria de saber se o
jornal da Câmara será próprio, para sabermos o tamanho do que temos que mandar para
o Mauro. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Temos duas paginas em um
jornal de circulação do munícipio. Todas as matérias propostas terão prioridade. Palavra
com o vereador Eder Lima. Deixo meu abraço a Dona Lili aqui presente e torço para
chegar aos noventa anos sendo um cidadão como ela, sempre cobrando e sempre
presente. Temos que vangloriar pessoas que chegam a essa idade com vigor de subir as
escadas e reivindicar seus direitos. Palavra com o vereador José Adriano. Sobre a Santa
Casa, infelizmente a situação é complicada. Quando a pessoa quer colocar as coisas
certas, tem gente que gosta de puxar. Estamos todos unidos pela Santa Casa. Daqui para
frente será só sucesso. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Lançamos o
edital para contratação de nova empresa contábil para a Câmara Municipal visto que a
atual Planejar já foi feito vários aditivos no seu contrato atingindo o limite permitido em
lei. Buscaremos o menor preço com a maior qualidade possível. Pode vir uma empresa
com preço irrisório sem a técnica necessária. O edital será afixado no mural e divulgado
em diário regional. Será no dia dez de março. Todos que quiserem comparecer serão
bem vindos. O Vinicius é o presidente da Comissão de Licitação. Palavra com o
vereador Allan Borges. Realmente o Aragão está sobrecarregado na Santa Casa. Quem
poder doar uma hora de seu tempo para auxilia-lo ajudará muito. Palavra com a
vereadora Dulcimar Prata. Tivemos a visita do Conselho de Medicina, nos
surpreenderam com a visita e disseram que estavam ali a pedido do judiciário e do
Ministério Público. Havia médico na hora, fizeram relatório e estamos com noventa por
cento das exigências sanadas. Estamos com pagamento dos médicos em dia. Foi cedida
à palavra a Senhora Elylia de Matos, teceu comentários sobre seu filho Evando, que
trabalha na área de esportes. Falou de suas idas e vindas como funcionário desta
Prefeitura. Das injustiças que ele já sofreu por parte administração anterior. Falou
também de sua luta pela saúde no munícipio, para que os cidadãos tenham seus direitos
respeitados. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Agradecemos sua presença
em nossa Casa. Aumenta e muito nossa responsabilidade saber que uma senhora de
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noventa anos seja tão ativa em nossa comunidade. Tive oportunidade de ser
aluno do seu filho, pessoa muito séria e disciplinadora. Foi cedida a palavra o
Presidente do Sindicato Rural Senhor José Pereira Duprat que agradeceu aos vereadores
no auxílio ao Sindicato, que nos quatro últimos anos prestaram ajuda financeira a
entidade por ele presidida. Falou também sobre a transferência de um funcionário
gabaritado da EMATER para outro munícipio, ao que parece a pedido da prefeita.
Passou aos vereadores a receita do Sindicato e falou pelas dificuldades constantes
porque passam. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Agradeço as
explanações do Senhor José Duprat, seus serviços prestados a frente do sindicato e toda
a transparência na administração. Palavra com o vereador Vinicius Araujo. O Sindicato
é uma ferramenta de trabalho para o executivo. Precisa haver uma ajuda mútua. O trator
continua puxando lixo e os produtores rurais insatisfeitos. Palavra com o vereador Allan
Borges. Deveríamos requerer do executivo informações sobre se há algum pedido para a
transferência do funcionário da EMATER. Jamais duvidando das palavras do Senhor
José Duprat, não acredito que a prefeita chegasse ao ponto de fazer uma loucura dessas.
Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Por se tratar de um tema delicado, o
vereador entraria com esse requerimento por escrito para a próxima semana. Palavra
com o vereador Vinicius Araujo. Em conversa com o prefeito de Coronel Pacheco ele
me disse que ficou por sete anos sem EMATER no munícipio e viu que não tem como
implementar nenhuma politica agrícola sem a EMATER. Cidade pequena não tem
secretaria de agricultura e a EMATER é quem faz esse papel. Reza no contrato que eles
terão que colocar outro técnico no lugar do que foi transferido. Palavra com o vereador
Sebastião Esperança. Gostaria de assinar junto com o vereador Allan o requerimento
sobre esse assunto. Foi cedida a palavra ao Senhor Leandro Raimundo, Presidente do
FUNDEB, que fez reclamações sobre o uso indevido do carro da educação para
transporte referente aos festejos do carnaval. Segundo informações a secretária de
educação nem tinha conhecimento de que o veículo foi usado para isso. Sabemos que a
prefeita usa o carro direto para viagens. Gostaria que vocês fizessem requerimento a
educação para que esse carro fique somente lá e seja usado exclusivamente para a
educação. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Agradeço sua presença e
coragem de sempre denunciar irregularidades. Faremos o ofício pedindo inclusive o
trajeto que esse carro fez no dia que foi constatada a irregularidade. Não havendo mais
quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a
presente Ata.
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