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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1189/2014
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 29 de agosto de 2014.

Aos 29 (vinte e nove) dia do mês de agosto 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. Respondeu por ausência o vereador Allan Martins Dutra Borges. ATA –
Não havendo sido confeccionada a Ata n°. 1188/2014, será a mesma votada
posteriormente. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 015/2014. Autoriza o
Executivo celebrar convênios e dá outras providências. Rio Novo, 25 de agosto de
2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02 – Requerimento
n°. 72/2014. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador
Guilherme de Souza Nogueira. Os vereadores que subscrevem no uso de suas
atribuições e com fundamento no art. 29 da Lei Orgânica Municipal, c.c arts. 212,
parágrafo único, 213 artigos seguintes da Resolução 44 de 04/02/1993 – Regimento
Interno da Câmara Municipal de Rio Novo – requerem, ouvido o Plenário, seja
convocado por ofício o servidor LÚCIO ALVIM ocupante do cargo de Coordenador
Municipal de Saúde, para prestar informações sobre assuntos inerentes á saúde pública
do munícipio. Requerem seja designada data e horário da sessão extraordinária a ser
convocada, com a correspondente declaração dos motivos da convocação. Câmara
Municipal de Rio Novo, 28 de agosto de 2014. Autoria de todos os vereadores. 03 –
Ofício PM/2014/326. Do Gabinete da Prefeita Municipal. Para Excelentíssimos
senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: Atende a requerimento
n°. 61/2013. Em atenção ao requerimento acima mencionado, vimos por meio deste
informar aos Nobres edis dessa egrégia Casa Legislativa que já entramos em contato
com o IMA, onde se ficou firmado um compromisso de agendar uma visita no
Município acompanhados pelos nossos agentes de Epidemiologia, no qual os mesmos
mostraram aos técnicos quais as propriedades atingidas pela espécie morcego-vampiro.
Sem mais para o momento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 04 – Caros
Senhores Vereadores. Conforme acordado em nossa última reunião, comunicamos que
enviamos nesta data, sugestão de minuta (modelo em anexo), para as prefeituras da
região, como também documentos do IAPS (Instituto Adil Pimenta de Souza) para as
Câmaras Municipais para que seja reconhecida como Utilidade Pública em seus
Municípios. Confirmamos nossa Reunião para o dia 03/09/2014 às 19:00h, no Plenário
da Câmara Municipal de São João Nepomuceno / MG. Gratos. Vereadores Sebastião
Barbosa e Ruy Barbosa. Contato: Cristina Sarmento – Tel.: (32) 3261-1107. Palavra
com o Presidente Guilherme Nogueira. 05 – Decreto n°. 023/2014. Homologa Processo
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Seletivo Simplificado n°. 001/2014 e dá outras providências. Rio Novo, 15 de agosto de
2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 06 – Convite. A
Prefeitura Municipal de Rio Novo, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a Festa
em Comemoração aos 144 anos de Emancipação Política do nosso município, que se
realizará no dia 05 de setembro de 2014, às 20h no Parque de Exposições da cidade. A
Prefeita Maria Virginia do Nascimento Ferraz, sentir-se-á muito honrada com a sua
presença e de seus familiares. 07 – Convite CAPS. A Prefeitura Municipal de Rio
Novo, através da Secretaria de Saúde, tem a honra de convidá-lo juntamente com sua
família para a cerimonia de Inauguração do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).
Dia 04/09/2014. Hora: 17h. Local: Rua João Luiz Varotto – Vereda do Sol. Hoje
estamos recebendo aqui a presença dos vereadores mirins, que assistirão a nossa sessão
para se familiarizarem com os tramites de uma sessão legislativa. ORDEM DO DIA –
01 – Requerimento n°. 72/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. Quero informar aos vereadores que tivemos uma semana atípica por conta do
falecimento do pai da nossa funcionária Eliana Duprat e por este motivo o Projeto de
Lei n°. 015/2014 não estava nas mesas dos vereadores, o mesmo autoriza o município a
custear o tratamento de um dependente químico por exemplo, na próxima semana estará
na mesa de cada vereador para que assim possamos votá-lo na próxima reunião. Palavra
com o vereador Sebastião Esperança. Quero falar sobre a nossa Santa Casa,
infelizmente parece que é uma situação quase que definitiva, é bom que todos saibam
que está casa ajudou o Executivo na questão Santa Casa, mas ver o hospital fechando
ficamos muito triste. Creio que se houvesse mais parceria, mais união, talvez a situação
fosse diferente. Alguns pontos devem ser esclarecidos. Em meados de 2013 recebemos
um projeto do Executivo, onde mostrava-se que o município tinha verba para abrir
Urgência e Emergência em uma UBS, uma verba de quase quarenta e cinco mil reais,
em uma reunião convencemos a prefeita de utilizar este dinheiro na Santa Casa, mas
logo quando fomos colocar em prática, o Executivo tinha apenas vinte e cinco mil reais,
a Câmara então passou a ajudar com mais quinze mil reais. Muitas coisas aconteceram e
infelizmente não conseguimos manter a Santa Casa funcionando, eu quero deixar bem
claro que o Legislativo fez muito pela Santa Casa, quero que todos saiam daqui cientes
de que tentamos, estou muito triste e compartilho com vocês meu sentimento. Palavra
com o presidente Guilherme Nogueira. As palavras do vereador resumem bem o que
temos feito, abraçamos a causa Santa Casa em tudo que pudemos, devolvemos no
último ano mais de duzentos mil reais, este ano já foram mais de cem mil reais
devolvidos ao Executivo para aplicar na Santa Casa, poderíamos ter construído a nossa
sede, mas optamos por atender as urgências do município. Vivo incomodado com a
situação, estamos em todas as reuniões, com Executivo, com Judiciário, fizemos
Audiência Pública, nos reunimos informalmente sempre que solicitados, me pergunto
sempre o que ainda tem mais para se fazer. Palavra com o vereador Eder Lima. Sobre
este assunto, estamos todos de acordo, quero deixar claro que não desisti, tenho dado
meus pulos, quem sabe em um deles tenha sucesso. Em relação ao problema dos
2

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral - Tel/Fax – 32 32742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

animais na região, nós faltamos na última reunião, eu me coloco a disposição para irmos
na próxima que será no dia 03/09, é um assunto de utilidade pública. Já foi até
comentado aqui nesta Casa que mais uma vez alguns meninos estão elevando o nome
do município internacionalmente. Eles vão para a Índia, ainda não é certo se o Estado
auxiliará na viagem, pedirei auxílio aos Deputados que eu conheço, se todos também
puderem fazer isso, de repente alguém que tem mais acesso possa ajuda-los. Palavra
com o presidente Guilherme Nogueira. Em virtude da abertura da festa em
comemoração aos 144 anos de emancipação de Rio Novo que acontecerá na próxima
sexta-feira, anteciparemos nossa reunião para quinta-feira. Foi cedida a palavra a
Senhora Maria Auxiliadora que pediu o apoio da Câmara para a possibilidade de trazer
escoteiros em Rio Novo, mobilizando a todos que possam apoiar esse projeto. Palavra
com o vereador Eder Lima. Sou prova de que a Auxiliadora está desde o ano passado
tentando fazer este encontro, eu creio que tudo que estas crianças tiverem de opção será
muito bem aproveitada por elas. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da
palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.
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