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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1182/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 25 de junho de 2014.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho 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, Allan Martins Dutra Borges. ATA – Não havendo sido confeccionada a 
Ata  n°.  1181/2014,  será  a  mesma  votada  posteriormente.  EXPEDIENTE –  01  – 
Projeto  de  Lei  n°.  009/2014.  “Dispõe  sobre  a  autorização  para  participação  do 
Município  de  Rio  Novo  no  Consórcio  Intermunicipal  Multifinalitário  do  Vale  do 
Paraibuna – CIMPAR”. Rio Novo, 22 de maio de 2014. Maria Virginia do Nascimento 
Ferraz. Prefeita Municipal.  02 – Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 
Parecer:  Senhor Presidente,  Senhores Vereadores. Após análise do Veto apresentado 
pelo  chefe  do  Executivo  Municipal  referente  ao  Projeto  de  Lei  n°.  008/2014  “que 
autoriza pagamento de despesas com médicos do Projeto Mais Médicos para o Brasil e 
dá  outras  providências”,  opinamos  e  encaminhamos  para  deliberação  do  Plenário  o 
seguinte Parecer. – Reconhecendo a relevância da matéria e os grandes benefícios que a 
vinda dos médicos cubanos trouxeram para o nosso Município e coletividade, resolve 
esta Comissão por decisão da maioria de seus integrantes, sendo os votos favoráveis do 
Presidente Allan Martins Dutra Borges e do membro Eder Lima Moreira e um contra do 
Vice Sebastião José Esperança, ACATAR O VETO, mantendo a redação original do § 
2° do artigo 1°, ou seja -  o aluguel previsto no § 1° terá como parâmetro o imóvel a ser 
locado a valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o máximo de R$ 2.500,00 
(dois  mil  e  quinhentos  reais).  Ratificamos  que  desta  forma  o  munícipio  cumpre 
fielmente  aos  dispositivos  previstos  na  portaria  n°.  30,  de  12  de  fevereiro de  2014 
expedidas pelo Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. É este o 
nosso parecer. Rio Novo, 24 de junho de 2014. Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima 
Moreira e Sebastião José Esperança.  03 – Ofício n°. PM/2014/236. Veto.  Referência: 
apresenta Veto. Senhor presidente. Com amparo no artigo 49 - § 2° e artigo 66 – IV da 
Lei Orgânica Municipal,  vimos através do presente encaminhar VETO PARCIAL ao 
Projeto de Lei n°. 008/2014 que “Autoriza pagamento de despesas com médicos do 
projeto Mais Médicos para o Brasil e dá outras providências”. Rio Novo, 13 de junho de 
2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. ORDEM DO DIA – 
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Foi cedida a palavra ao Senhor Virgílio Furtado, funcionário da AMPAR, convidado a 
explanar na reunião sobre o Projeto de Lei n°. 009/2014, que dispõe sobre autorização 
para  participação  do  munícipio  de  Rio  Novo  no  Consórcio  Intermunicipal 
Multifinalitário  do  Vale  do  Paraibuna  CIMPAR e  todo  o  estudo  que  foi  feito  para 
formação do consórcio e seus benefícios para os munícipio participantes. Palavra com o 
vereador  Allan  Borges.  Vejo  com  muito  bons  olhos  este  consórcio,  parabenizo  a 
AMPAR  por  fazer  este  trabalho,  com  união  é  que  podemos  fazer  melhor  para  o 
município. Palavra com o vereador Eder Lima.  Senhor Virgílio, eu gostaria primeiro de 
agradecer sua vinda, visto que é uma matéria muito importante para o município. Vejo 
com muita tristeza a estagnação econômica que nós nos encontramos e esta excessiva 
pressão do governo federal sobre os municípios.  01 – Projeto de Lei n°. 009/2014. 
“Dispõe sobre a autorização para participação do Município de Rio Novo no Consórcio 
Intermunicipal  Multifinalitário  do  Vale  do  Paraibuna  –  CIMPAR”.  Em  1°  e  única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.  02 – 03 – Ofício n°. 
PM/2014/236. Veto.  Referência:  apresenta Veto. Senhor presidente.  Com amparo no 
artigo 49 - § 2° e artigo 66 – IV da Lei Orgânica Municipal, vimos através do presente  
encaminhar VETO PARCIAL ao Projeto de Lei n°. 008/2014 que “Autoriza pagamento 
de  despesas  com  médicos  do  projeto  Mais  Médicos  para  o  Brasil  e  dá  outras 
providências”. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° e 
única discussão. Palavra com o vereador Vinícius Araujo. Justificando meu voto, é que a 
redação do projeto não precisa ser igual a da portaria. Só que acima de R$2.500,00 tem 
que ser feita tomada de preço de três aluguéis, como no município no máximo só temos 
aluguel  abaixo desse valor,  sou favorável  que  limitemos isto  entre R$ 500,00 a  R$ 
1.000,00 reais. Palavra com o vereador Allan Borges. Este é um assunto que eu mesmo 
pedi prazo com a entrada da emenda, a minha preocupação maior não foi a questão do 
valor  do  aluguel,  sim  é  dar  o  máximo  de  conforto  a  estes  profissionais  que  estão 
servindo muito bem o nosso município, eu fui crítico ao Executivo no momento que 
alugaram um imóvel e não ofereceu a estes médicos a opção de escolher um imóvel 
para eles. Gostaria que fizessem uma conta de quanto custariam estes médicos para o 
município.  Apesar  de  alguns  desejarem colocar  cabelo  em ovo,  eu  sempre  mostrei 
minha independência aqui nesta casa, nós vemos muita incompetência política por parte 
do  Executivo,  mas tem muita  diferença  de  se  falar  em desvio  de  dinheiro  público, 
respeito à opinião do vice-presidente da comissão, mas tenho o meu ponto de vista. 
Palavra com o vereador Eder Lima. Também fui do mesmo raciocínio do vereador Alan, 
o projeto entrou nesta casa com um valor que é citado numa portaria federa, no caso dos 
aluguéis eu vou ser o primeiro aqui nesta casa, como todos sempre falam que eu estive 
do lado e continuo do lado da prefeita, eu serei o primeiro a dizer que se houver abusos 
por conta daqueles apartamentos onde eles estão, nós faremos a fiscalização e faremos 
uma denúncia. Eu só não quero que distorçam o meu voto. Palavra com a vereadora 
Dulcimar Prata.  Gostaria  de manifestar  meu voto contra o veto,  mesmo existindo a 
portaria,  cabe a nós vereadores como representantes do povo decidir  e mais do que 
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nunca nós temos que voltar  para  a  realidade do nosso  município,  eu  também fiz  o 
apanhado dos aluguéis,  os  médicos  merecem sim todo carinho e acho que não está 
faltando nada para eles. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Quero destacar 
que votarei contra o veto porque nós vereadores fomos eleitos para legislar e fiscalizar, 
não preciso declinar para uma lei federal, fugindo da responsabilidade. Nossa discussão 
aqui hoje existe porque existiu o veto do executivo, caso contrário à emenda estaria 
aprovada. Palavra com o vereador Allan Borges. A respeito de forma oficial, da mesma 
forma que  respeito  todos  vocês,  e  repito  que  a  acharia  uma louca  se  colocasse  no 
apartamento onde estão os médicos com o valor de 1.000,00, por outro lado temos que 
torcer pelo desenvolvimento de Rio Novo, de uma hora para outra podemos ter um 
boom imobiliário futuramente e criaremos um problema para o município. Da mesma 
forma que colocam lá tentando insinuar que estamos sendo coniventes com roubos e 
falcatruas, que também tem pessoas interessadas que os médicos fossem embora, eu 
poderia  fazer  um plebiscito  aqui  em Rio Novo fazendo o povo votar para saber  se 
querem  que  os  médicos  fiquem  ou  vão  embora.  Palavra  com  o  vereador  Vinícius 
Araujo. Estou percebendo que está havendo uma confusão entre portaria e projeto de 
lei.  Palavra  com  o  vereador  Eder  Lima.  Também  tenho  postura,  qualquer  excesso 
mesmo dentro da lei o município e os vereadores são também coo participativos na 
fiscalização  daquela  legislação.  Palavra  com  o  vereador  José  Adriano.  Estou  nesta 
cadeira por cinco mandatos, eu nunca atrapalhei o município por não gostar de A ou B. 
Esta comissão de inquérito, por exemplo, falei que no meu ponto de vista nesta CPI 
rasgaram R$10.000,00, se a prefeita for cassada por este motivo eu vou descer a escada 
junto com ela. A partir do momento Falei para a Virgínia, não de ônibus de graça para os 
alunos, hoje estão aí pagando ônibus, temos que nos unir, se ela estiver fazendo coisas 
erradas eu sou o primeiro a punir, quero pedir desculpas aos vereadores pela minha fala, 
mas cada um tem sua opinião e nós temos que nos manifestar. Palavra com o presidente 
Guilherme Nogueira. Gostaria que o vice-presidente assumisse a minha posição para 
que eu pudesse deixar minha posição em relação ao veto. Eu não poderia deixar nunca 
de mostrar porque fizemos esta emenda, primeiramente gostaria de dizer que respeito à 
opinião de cada um, mas foi muito bem lembrado pelo vereador Sebastião que a emenda 
no projeto foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Porque não votaram contra a 
emenda na ocasião? Foi preciso que a prefeita mostrasse a vocês que estavam errados? 
Nós estamos aqui hoje discutindo um veto no qual precisamos de seis votos. Hoje é dia 
25,  o  hospital  não  recebeu  um  centavo  do  município  e  hoje  eu  falo  com  muita 
propriedade e eu como presidente estou deixando de realizar um sonho meu, que é 
começar a obra de construção da sede da Câmara, para ajudar o munícipio. Em 1° e 
única votação o Veto Parcial.  Aprovado com quatro votos  favoráveis  e  cinco votos 
contrários.  Ficando  acatado  o  veto  parcial  do  executivo.  Palavra  com  o  presidente 
Guilherme Nogueira.  A reunião com a Planejar foi  desmarcada e também a reunião 
entre o executivo e os motoristas, ficando ambas para serem agendadas numa próxima 
data. Eu gostaria de solicitar a todos que já tragam suas dúvidas a respeito da LDO. 
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Lembrando a todos que nossa audiência pública sobre a Santa Casa será na sexta-feira. 
PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Eder Lima. Quero parabenizar a câmara 
por ter aceitado o convite do Dr. Paulo, que apresentou esta proposta de realizar esta 
audiência pública. Posso já apresentar na próxima semana o projeto de lei que diz que 
qualquer aumento acima do índice que o vereador Allan disse, que seja submetido ao 
legislativo  para  uma  consulta  através  de  projeto  de  lei,  podemos  apresentar  esta 
prerrogativa.  Palavra  com  o  presidente  Guilherme  Nogueira.  O  senhor  tocou  em 
audiência pública, o assunto é a Santa Casa e eu jamais gostaria de ser o pai da criança. 
Palavra  com o vereador  Allan Borges.  Apesar  de  querer  muito  estar  presente  nesta 
audiência  pública,  como eu  já  sou  pré-candidato  a  deputado  estadual  pelo  PMDB, 
teremos  uma reunião  na  sexta-feira  em Belo Horizonte  e  eu  estou  convocado.  Não 
havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando 
que se lavrasse a presente Ata.  
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