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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1391/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 24 de abril de 2018.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2018, às 19:00 (dezenove horas),
no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores:
Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Emanuel Ayres Costa Semedo do
Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Pedro Gonçalves
Caetano. Ausente os vereadores Jordão de Amorim Ferreira e Dulcimar Prata
Marques O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou
aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. A seguir solicitou a dispensa da
leitura das Atas 1389/2018 e 1390/2018, colocando a seguir em discussão e
votação. Aprovada por unanimidade dos vereadores presente. Antes de dar
início ao expediente o Presidente no uso de suas atribuições justificou a
ausência da Vereadora Dulcimar Prata Marques que se encontra de plantão no
Anexo, e do Vereador Jordão de Amorim Ferreira que foi acompanhar sua
esposa que entrou em trabalho de parto, passando a seguir para leitura do
Expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 057/2018. Autor: Pedro
Gonçalves Caetano. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr.
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O Vereador que abaixo subscreve, requer que
após tramitação regimental, seja enviada ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio
Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho. -Solicita providencia quanto aos buracos
existentes na Rua David Monteiro Aragão – Bairro Nova Aurora. Justificativa: A
solicitação se faz necessária para que o trafego de veículos e pedestres possa ser
feito com segurança. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 20 de abril de 2018.
Pedro Gonçalves Caetano -Vereador Proponente. 2- Requerimento nº
058/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Ao Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O Vereador que
abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada ao Exmo.
Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho. -Solicita a
construção de um cruzeiro no Cemitério Municipal. Justificativa: A solicitação
se justifica pois o cruzeiro é o local onde se acende velas para os finados, seja no
feriado ou por falta de lugar no túmulo, por pessoas que querem simplesmente
prestar homenagens e não estão em suas cidades. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 20 de abril de 2018. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 3Requerimento nº 059/2018. Autores: Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz
Xavier de Miranda, Jordão
de Amorim Ferreira, João Bosco Ferreira Pires,
Pedro Gonçalves Caetano e Ivalto Rinco de Oliveira. Exmos. Srs. Vereadores
da Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que abaixo subscreve,
requerem que após tramitação regimental, seja enviada ao Exmo. Prefeito
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Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho. -Solicita seja providenciada
confecção e fixação de placas indicativas com nomes das ruas.
JUSTIFICATIVA: Ainda existem várias ruas do município que estão sem as
devidas placas indicativas, o que vem causando transtornos com os correios,
transportadoras e demais meios de entregas de produtos e mercadorias. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 20 de abril de 2018. Dulcimar Prata Marques,
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Jordão de Amorim Ferreira, João Bosco
Ferreira Pires, Pedro Gonçalves Caetano e Ivalto Rinco de Oliveira. 4Requerimento n º 060 /2018. Autoria: Todos os Vereadores. Exmos. Srs.
Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores, que
este subscreve, requerem que após a tramitação regimental, seja encaminhada a
matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada: “Moção de Pesar pelo
falecimento de: Sra. Roseli Vieira de Paula Caetano, Sra. Wania Lúcia de
Almeida Santos, Sra. Francisca Bernadete Dias, Sr. Geraldo de Souza Neves e
Sra. Wanda Soares Jannuzzi. Requer ainda, seja dado conhecimento deste aos
familiares. Sala das sessões “Messias Lopes”, 23 de abril de 2018. Dulcimar
Prata Marques, Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Eduardo Luiz
Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de
Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira. 5- Leitura do
Ofício nº 081/2018 do Gabinete do Prefeito Municipal: que responde aos
requerimentos dos Edis de nº 020/2018, 035/2018 e 037/2018. 6- Leitura do
Ofício nº 082/2018 do Gabinete do Prefeito Municipal: que responde aos
requerimentos dos Edis de nº 024/2018, 038/2018, 039/2018, 040/2018,
041/2018 e 042/2018. 7- Leitura do Ofício nº 073/2018 do Gabinete do
Prefeito Municipal: que responde ofício nº 25/2018 referente requerimentos
verbais dos Edis nas sessões dos dias 20/03/2018 e 27/03,/2018. 8- Leitura de
Convite: “Que o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Rio Novo faz
para reunião que acontecerá na Secretaria Municipal de Educação no dia 27 de
abril de 2018 às 13:30h. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 057/2018.
Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.2- Requerimento
nº 058/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3Requerimento nº 059/2018. Autores: Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz
Xavier de Miranda, Jordão de Amorim Ferreira, João Bosco Ferreira Pires,
Pedro Gonçalves Caetano e Ivalto Rinco de Oliveira. Colocado em primeira e
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
4-Requerimento n º 060 /2018. Autoria: Todos os Vereadores. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com Representantes da Associação
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de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE- Fizeram uso da palavra a
Presidente Adriana Gonçalves Marques, a Diretora Gabriela Guimarães Diana e
a Assistente Social Dayana Cristina Lourenço de Assis, que fizeram uma
explanação sobre os serviços prestados pela APAE e as dificuldades para
mantes a instituição. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda: Parabenizou A Direção e funcionários da APAE pela
dedicação e pelo belo trabalho que realizam. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: Parabenizou a Direção e funcionários pelo trabalho feito pela
APAE, disse que o trabalho voluntário é sempre muito difícil pois por mais ser
esforce é sempre alvo de critica, e pelo que foi explanado as maiores
dificuldades são financeiras, assim como em quase todos os setores nos dias de
hoje, e perguntou se eles ainda tem necessidade de outros profissionais em
outras áreas e quais seriam. Palavra com a Presidente da APAE Adriana
Gonçalves Marques: Disse que hoje eles sentem falta de um Pediatra que é
muito importante para as crianças e um Psiquiatra,
disse ainda que
anteriormente tinham um Psiquiatra que era mantido com a arrecadação do
Bazar, que quando começaram com o Bazar só existia o Bazar do Asilo e da
Casa do Caminho, e hoje se andarem por Rio Novo, irão constatar que tem mais
de vinte bazares, bazares esses que não são beneficentes, que pensou muito
antes de fazer o pedido, mas iria fazer, sabia que existem muitas pessoas
passando por dificuldades, mas a abertura de todos esses bazares no município
prejudicou a APAE, visto que antes era possível pagar dois médicos e
atualmente não conseguimos pagar nenhum, a arrecadação do bazar da uma
ajuda muito grande para a entidade, uma vez que os recursos financeiros da
instituição é deficitário. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias:
Perguntou se ela achava que a diminuição da arrecadação era por existirem
tantos bazares os quais muitos deles eram em benefício próprio. Palavra com a
Presidente da APAE Adriana Gonçalves Marques: Disse ter comentado
sobre os bazares por achar que poderia ter uma fiscalização, talvez um alvará,
não para terminar com os outros bazares, mas para intimidar um pouco, pois
cada rua que você passa existe um bazar. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: Disse ser verdade que diversas ruas do município tem bazar e
sem que se saiba a finalidade deles, deixando de ajudar uma causa nobre como a
da APAE, perguntou ainda se a demanda do Fonoaudiólogo e do Psicólogo é
muito grande, se atendem também outros municípios e se eles fazem alguma
repasse financeiro. Palavra com a Presidente da APAE Adriana Gonçalves
Marques: Respondeu que a maior demanda é do Psicólogo e que atendem
outros municípios através de convênios, que fazem parte da Federação Estadual
e Federal, e cumprem normas como todas as APAE, que atendem Goianá e
Coronel Pacheco, que Coronel não tem mandado seus pacientes porque estão
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analisando como será feito o repasse financeiro, que sempre contaram com
Goianá, mas ultimamente não estão fazendo os repasses, já conversaram com o
Secretário de Saúde e com o Prefeito mas até agora nada foi resolvido, que
atendem uma criança daquele munícipio
há mais três, e que ela seria
prejudicada se suspendessem o atendimento. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: Sugeriu ao Presidente que fizessem um requerimento e
encaminhassem para a Prefeitura e Câmara Municipal de Goianá, solicitanto
uma atenção especial a APAE que faz um trabalhado tão importante que com
resultados, ou que formassem uma comissão e fossem até lá conversar com eles
pessoalmente. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Usou a palavra para dizer que marcaria a reunião e perguntou se
poderia contar com a presença de um representante da APAE, e tinha certeza
que a APAE mesmo sem os repasses não deixaria de atender as crianças.
Palavra com a Presidente da APAE Adriana Gonçalves Marques: Disse que
atualmente a APAE atende 69 crianças, e cada criança tem cinco área de
atendimento, que se multiplicar o numero de criança por área de atendimento, o
numero se torna absurdo para saírem de Rio Novo e irem tratar em qualquer
outro lugar, que isso serve também para Goianá, caso deixe de vir para Rio
Novo que é perto e tem todo o atendimento necessário. Palavra com o
Vereador Daniel Geraldo Dias: O vereador disse que mesmo que se consiga o
tratamento gratuito, é muito transtorno levar uma criança para Juiz de Fora,
perguntou se a estrutura física e os equipamentos existentes atendem as
necessidades da instituição. Palavra com a Presidente da APAE Adriana
Gonçalves Marques: Disse que a APAE hoje está com problema no telhado
que necessita de reparos, mas que a estruturada é boa e dispõe dos equipamentos
necessários. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que o
motivo da pergunta é porque se consegue emenda para aquisição de
equipamentos, mas para custeio é mais difícil. Palavra com a Diretora da
APAE Gabriel Guimarães Diana: Disse que quando se consegue emendas
para custeio eles limitam muito o que pode ser custeado com o recurso, disse
que dentro da APAE de Rio Novo existe uma sala com equipamentos par uma
teria que é muito inovadora, que são equipamentos caros, conseguiram montar
com benefício do bazar, que não tem todos os equipamento pois o espaço físico
da sala não permite, que se chama terapia de integração sensorial e todo o
tratamento é feito com a criança no ar, que os terapeutas fizeram treinamento,
pois e um tratamento específico, as crianças passam por uma avaliação para
saber ser pode ou não passar por esse terapia, é um tratamento muito moderno e
essa terapia foi difundida há no máximo cinco anos, e temos essa sala pronta,
mas por uma questão de segurança precisou ser desmontada pelo problema no
telhado, uma vez que os equipamentos são presos no teto. Palavra com a
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Assistente Social Dayana Cristina Lourenço de Assis: fez uso da palavra para
dizer que esse tipo de terapia foi criado na Califórnia Estados Unidos, que
chegou no Brasil a muito pouco tempo, e os terapeutas ocupacionais tem mais
esse direcionamento, e a sala é utilizada para vários diagnósticos, e citou como
exemplo o Autismo Síndrome de Down. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: Perguntou se o problema com a falta de repasse era somente o
município de Goiana. Palavra com a Diretora da APAE Gabriel Guimarães
Diana: A Diretora explicou que os pacientes de Goianá são inseridos nas
terapias semanais, por esse motivo o fluxo deles é maior, quanto a Coronel
Pacheco, a APAE libera um numero de atendimentos somente para a
Neuropediatria, pois eles tem uma instituição no município que faz um trabalho
semelhante ao da APAE, mas agora com as mudanças para o marco regulatório,
encaminharam a documentação para que tudo fosse feito de acordo com o marco
regulatório e está sendo aguardado um contato do município de Coronel
Pacheco para a regularização da situação, que já tem mais ou menos uns dois
meses que não recebem as criança por uma questão de tramitação dessa
documentação. Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Agradeceu as
explicações e pediu desculpas pela falta de conhecimento quanto ao trabalho da
instituição, mas que tentará conseguir alguma emenda de preferencia para
custeio e que irão fazer o possível para que Goianá regularize os repasses.
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Disse que pedirá a secretária da câmara para fazer os contatos e agendar a
reunião; convidou o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira para entregar a Sra.
Adriana Gonçalves Marques uma homenagem da Câmara pelo belo trabalho
feito pela APAE. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Fez
uso da palavra para parabenizar a toda equipe da APAE pelo excelente trabalho,
que reconhece o trabalho que eles realizam em Rio Novo, que durante esse
período que ele está na Secretaria de Assistência Social, trabalhando com a Sra.
Raquel Tostes pode perceber quanto carinho, amor e dedicação é demonstrado
através do trabalho voluntário, que é um trabalho de grande importância para o
município em especial para as pessoas utilizam dos atendimentos feitos pela
instituição. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Agradeceu a presença dos representantes da APAE, e na
oportunidade parabenizou os funcionários da Câmara e os funcionários da
Prefeitura Municipal: Jéssica Paiva, Poliana Chagas, Renato Araújo, Ronam
Jannuzzi e Antônio Diana, e também a Sra. Emilia Braga pela recepção a
Produção do Filme Arigó ocorrida na quinta-feira no Espaço Cultural Professora
Maria Pinto, disse ainda que quanto ao convite feito pelo Conselho Municipal
do Patrimônio, na ultima reunião havia solicitado a Sra. Cristiane que dá
assessoria nas questões de patrimônio no município, que elaborasse uma cartilha
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para ser distribuída, informado ao cidadão, o que pode e o que não pode ser feito
e quem tem que ser consultado nas questões do patrimônio público. Não
havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da
Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.

_____________________________
Daniel Geraldo Dias

___________________________
Dionísio Da Dalt Netto

________ausente_______________
Dulcimar Prata Marques

___________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

______________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo

____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

_____________________________
João Bosco Ferreira Pires

____________ausente__________
Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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