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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1469/2019
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 03 de setembro de 2019

Aos 03 (três) dias do mês de setembro de 2019, às 19h00min no “Plenário
Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Jordão de Amorim
Ferreira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Dionísio Da
Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel
Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira e João Bosco Ferreira
Pires. Ausente os vereadores Daniel Geraldo Dias e Guilherme de Souza
Nogueira. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara
Municipal. Solicitou dispensa da leitura da Ata nº 1468/2019 que foi colocada
em primeira e única discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos
vereadores presentes. Informou que a Sra. Telma Luísa Duarte Ferreira estava
inscrita para fazer uso da palavra. A seguir o solicitou que se procedesse a
leitura do expediente EXPEDIENTE: 1-Projeto de Lei 017/2019 do
Executivo “Da nova estrutura ao Anexo I – Quadro de Cargos em Comissão
que integra o Plano de Carreiras dos Servidores Públicos do Município de Rio
Novo.” 2- Projeto de Lei 06/2019 do Legislativo. “Torna obrigatória a
divulgação das listas de usuários que aguardam consultas e exames
especializados em estabelecimentos da rede municipal de saúde e dá outras
providências.” 3- Projeto de Lei 09/2019 do Legislativo: “Dispõe sobre a
regulamentação do projeto calçada e acessibilidade e dá outras providências.” 4Requerimento nº 079/2017. Autor: Guilherme de Souza Nogueira. Ao Exmo.
Sr. Vereador Jordão de Amorim Ferreira. DD. Presidente da Câmara Municipal
de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma
do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja atendido pela Mesa
Diretora desta egrégia Casa a seguinte solicitação. - Solicito que após aprovação
do plenário seja agendada Audiência pública para se tratar do tema da possível
privatização dos Correios. Justificativa: Essa solicitação se deve ao fato das
recentes notícias sobre a possibilidade de privatização dos Correios. De acordo
com membro da diretoria do sindicato dos trabalhadores dos Correios essa ação
pode afetar diretamente o funcionamento da agência localizada em nossa cidade.
Desta forma é importante a realização desta audiência para que esta casa
Legislativa promova o debate sobre a situação e possa caso julgue necessário
deliberar algum tipo de manifestação formal sobre o tema. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 28 de agosto 2019. Guilherme de Souza Nogueira-Vereador
Proponente. 5- Leitura de Ofício: Ofício nº 050/19 de Pedro Tanagino “Que
reivindica em caráter de Urgência que seja cassado o titulo de Cidadão
Honorário concedido por esta Câmara ao então Governador do Estado de Minas
Gerais Fernando Pimentel” 6- Leitura de Ofício em resposta a reivindicação
do Sr. Pedro Tanagino: Rio Novo, 02 de setembro de 2019. N° CM/2019/83
DE: Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo PARA: Pedro Tanagino
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ASSUNTO: Responde Ofício Prezado Sr. Pedra Tanagino Acusamos o
recebimento do oficio redigido por Vossa Senhoria, que tem o objetivo de retirar
o Titulo de Cidadão Honorário concedido ao então Governador do Estado Sr.
Fernando Pimentel. Segundo bem exposto em seu oficio/requerimento, a
retirada do título concedido, se justifica diante das investigações envolvendo o
agraciado, precisamente, na conhecida operação "Lava Jato". Inicialmente
cumpre esclarecer que a homenagem concedida, foi uma forma de
reconhecimento do povo rionovense às inúmeras benesses concedidas ao
município pelo Estado de Minas Gerais quando comandado pelo homenageado.
Mesmo diante da grande crise econômica que o Estado atravessava, Rio Novo
sempre foi lembrado pelo Governador e foram várias destinações de recursos
com vista a beneficiar a nossa população tendo, inclusive, destinação de
recursos após as eleições de 2018 quando não obteve êxito na reeleição. Noutro
norte, é importante deixar claro que as noticias veiculadas pela imprensa
apontam o homenageado como investigado e até a presente data, não existe
qualquer sentença transitada em julgado, que aponte o Sr. Fernando Pimentel
como autor de algum crime. A Constituição Federal traz em seu art. 5, inciso
LVII que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória." O princípio da presunção de inocência está entre
as principais garantias constitucionais do cidadão brasileiro, ao estabelecer que
todo e qualquer acusado deve ser considerado inocente até a decisão final,
contra a qual não caiba mais recurso, independente da acusação que lhe seja
imputada. Ou seja, ninguém pode ser considerado culpado antes da sentença
final, que advirá após lhe ser garantida a ampla defesa e o contraditório, dentro
do devido processo legal. Esta é uma regra garantidora do Estado Democrático
de Direito, e não seria razoável, representes do Poder Legislativo Municipal ferila de morte ao revogar uma lei que concedeu uma homenagem ao cidadão,
baseado apenas em investigações. Sem mais, atenciosamente. Jordão de Amorim
Ferreira – Presidente da Câmara. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei
017/2019 do Executivo “Da nova estrutura ao Anexo I – Quadro de Cargos em
Comissão que integra o Plano de Carreiras dos Servidores Públicos do
Município de Rio Novo.” Colocado em primeira discussão. Palavra como
Vereador Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo: Disse que solicitou prazo
regimental para melhor analisar o projeto e observou algumas situações que
precisam ser corrigidas pelo executivo antes que seja votado, que na justificativa
do projeto o executivo informa que não houve nenhuma acréscimo de despesas
sendo que alguns cargos foram suprimidos para outros serem criados, que
solicitou o atual quadro de funcionário em comissão e comparou cargo por
cargo, e observou que no projeto estão sendo suprimidos alguns cargos que
totalizam 21,3 UPV, e estão sendo criados em substituição 3 cargos totalizando
20 UPV, tento uma redução de gastos, já no art 3º passa o cargo de coordenador
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de obras de 5 para 8 UPV, tendo aí um acréscimo, observou que está sendo
criado uma vaga de encarregado de serviços II, no quadro atual existem 3 vagas
e no projeto altera para 4 vagas, e essa alteração não costa no texto do projeto, o
que irá acarretar um gasto a mais de cerca de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais),
não é um valor exorbitante mas é necessário que se faça a correção no texto para
que possam votar corretamente, sendo assim seu parecer como membro da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final é solicitar devolução imediata
do projeto ao executivo para que sejam feitas essas correções e retorne
novamente para a câmara e assim possa ser votado. Palavra com o Presidente
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Parabenizou o Vereador Emanuel
Ayres pela observação e retirou o projeto da pauta para ser encaminhado ao
executivo para as devidas correções. 2- Projeto de Lei 06/2019 do Legislativo.
“Torna obrigatória a divulgação das listas de usuários que aguardam consultas e
exames especializados em estabelecimentos da rede municipal de saúde e dá
outras providências.”. Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado
para a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final para emitir parecer.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3- Projeto de Lei 09/2019
do Legislativo: “Dispõe sobre a regulamentação do projeto calçada e
acessibilidade e dá outras providências.” Colocado em segunda discussão e
votação, encaminhado para a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final
para emitir parecer. Aprovado por unanimidade por unanimidade dos vereadores
presentes. 4- Requerimento 079/2019 – Autor: Guilherme de Souza Nogueira:
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes. Antes de dar início a palavra livre o presidente
comentou com referencia ao Ofício recebido do Sr. Pedro Tanagino e disse que
se todos estiverem de acordo com a resposta a mesma será encaminhada
amanhã. Todos concordaram com a resposta. PALAVRA LIVRE: Palavra
com a Senhora Telma Luísa Duarte Ferreira: “Primeiramente Lula Livre,
segundamente era realmente hoje era meu dia de vir aqui para escutar vocês
destituírem um titulo a um Cidadão que fez alguma coisa realmente e que tem
laços em Rio Novo que é o companheiro Fernando Pimentel, mas cada pessoa
pensa de um jeito, e quem sabe daqui a quatro ou cinco anos Juiz de Fora e
muita gente vai pedir destituição de cidadão a grande pessoa, mas enfim
senhores, parabéns a vocês. Eu sempre fui muito assídua ás reuniões da câmara
e acho que pequei por não vir a tanto tempo, mas a gente acompanha e a gente
sabe do esforço de vocês e o quão ele é limitado, mas hoje eu venho aqui por
uma razão muito especial, não sei se vocês sabem que alguma coisa acontece em
Rio Novo, e se vocês tem conhecimento dos projetos de valorização da pessoa
humana que acontecem em Rio Novo, e gostaria de pedir dois momentos aos
senhores quando forem conferir algum titulo, algum premio, alguma solenidade
que acontece no final do ano, que é um projeto que existe no Centro Espírita
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Boa Esperança que se chama Despertar, e que é um orgulho para nós
Rionovenses, ele acontece uma vez por mês, no primeiro domingo, e vejo o
quanto aquelas pessoas se sentem felizes naquele momento que acontece ali, são
várias oficinas, e é algo que vocês deveriam visitar; o ano passado o Centro
Espírita Boa Esperança completou 100 anos e os senhores conferiram uma
placa e achei aquilo extremamente louvável, e foi incrível, mas o projeto existe
e eu fico muito sentida, porque sou voluntária, não sou espírita, embora eu tenha
muita simpatia pela doutrina, faço parte toda quinta-feira na oficina de
artesanato, é essa oficina que mantém a evangelização, e as vezes eu fico
envergonhada porque a câmara aprova, não sei se continua aprovando recursos,
e eles nunca chegam; a um tempo atrás havia no final do ano algumas pessoas,
como por exemplo o Emanuel Ponte e a Ana Lucia, que com um livro de ouro
iam de porta em porta pedindo ajuda para manter a cesta de natal que era dada
de presente no Centro Boa Esperança, e eu questionei muito as pessoas do
centro o porque não acontecia mais, e tive a resposta que, as pessoas de Rio
Novo sempre estão prontas a contribuir, e as pessoas pegavam uma senha e iam
no Centro Boa Esperança, na Casa do Caminho, no São Vicente de Paula, e tudo
mais, mas sem nenhum laço para com o Centro, e hoje o Centro Espírita está por
conta de 25 famílias que ele dá essa ajuda, uma cesta muito simples, muito
humilde, e eu gostaria que realmente vocês olhassem pelas coisas que
acontecem, que vá visitar, vá até lá num domingo, a gente fica sensibilizado, é
muito bonito o trabalho deles. A uns quinze dias fui convidada pela atual direção
da Escola Raulino Pacheco, que é minha escola de paixão, todo mundo sabe
disso, para uma olimpíada da língua portuguesa, e nessa olimpíada as turmas
foram divididas por períodos, cada um fez uma atividade, o Tema da 8ª série foi
a cidade em que vivemos, eles tinham que entrevistar várias pessoas na cidade e
reproduzir um texto, na 9ª série eles tinham que fazer uma crônica, e eu fiquei
muito sensibilizada com o texto da 8ª série, e esse texto não foi o vencedor, mas
para esse texto eu dei a nota máxima, pedi a Karina Tanagino, se poderia me
ceder o texto para eu trazer para que vocês tomem conhecimento das coisas que
a gente não toma conhecimento em Rio Novo, ou toma conhecimento mas não
tem apoio, o texto já foi corrigido em parte pela professora de língua portuguesa,
e eu fiquei muito sensibilizada com o texto “TEXTO: PARA:AS OLIMPIADAS
DE LÍNGUA PORTUGUESA 2019 TEMA: O LUGAR ONDE VIVO
GÊNERO: CRÔNICA - 8° ANO- Projeto Girassol- Numa cidade distante e
pequena chamada Rio Novo, existe um bairro chamado Santa Clara, é lá que eu
moro. Conhecido como o mais violento e perigoso bairro de Rio Novo. Mas
muitas pessoas não sabem seu verdadeiro valor. Lá há crianças necessitando de
amor e carinho, mas cheias de esperança. Lá há pessoas de coração bom e
repleto de bondade. Existe, sim brigas, desentendimentos, violência. Mas há
pessoas boas e honestas. É um lugar muito contagiante e quando você está triste
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só de ver aquele ambiente fica-se alegre. Onde está vazio as pessoas te
preenchem com a alegria e o jeito de ser delas. Há no bairro um projeto
chamado Girassol eu e vários amigos participamos desse projeto. Ele nos faz ver
que só precisamos de alguém que realmente acredite na gente, de alguém que
nos faça sentir a melhor pessoa do mundo. Tudo isso acontece por causa de uma
pessoa extremamente importante pra nós e coordenadora do projeto, a Márcia.
Ela decidiu fazer a diferença em nosso bairro. Márcia nos ensinou que realmente
existe pessoas boas e caridosas, nos ensinou que não devemos olhar só para nós,
mas também para o próximo, que não devemos olhar não só para nosso bairro,
mas para nossa cidade. Com ela e através do Projeto Girassol passamos a
acreditar que tudo é possível e que não podemos perder a esperança. Morar
nesse bairro e participar desse projeto tomou minha vida e de várias outras
pessoas melhor! ( Letícia - 8° Amarelo Ouro) ”. Isso para mim foi um soco no
estomago, o olhar que nós temos do morro Santa Clara é completamente
diferente, e uma menina de 8ª série escreve isso e fala de esperança é preciso
que a gente saia do nosso comodismo para resgatar esse povo, muita gente não
tem simpatia pelo morro Santa Clara, porque parece que tudo acontece lá, então
isso aqui a gente tem que ver, e a gente tem que saber o que acontece nesse
projeto Girassol, eu sei que a Márcia está envolvida e que o Me Gusta Xagusta
está envolvido, mas acho que vocês tem que fazer alguma coisa, ver o que estão
precisando, acho que a Márcia está sozinha nisso; gostaria de pedir atenção
especial de vocês quando forem conferir algum título ou alguma menção
honrosa, vamos prestar atenção, é preciso que a gente tenha certos olhares,
podem dizer que o CRAS dá assistência social, não é disso que estou falando,
isso é programa do Governo tem que fazer pronto e acabou, mas essa menina
deve ter sido tão espontânea, alguma coisa aconteceu no coração da Márcia,
então eu gostaria que os senhores prestassem atenção, e se puderem divulgar
esta carta no jornal, acho que temos que valorizar o que acontece, fica aí o meu
recado, muito obrigado e vou aguarda notícias”. Palavra como Presidente
Jordão de Amorim Ferreira: Agradeceu as palavras da Sra. Telma e disse que
a Sra. Márcia foi homenageada no ultimo ano quando aconteceu a entrega dos
títulos pelo Projeto realizado por ela no bairro Santa Clara, disse que esse ano
não haverá cerimônia para entrega de títulos, mas acha que essas homenagem
devem acontecer o ano inteiro, assim como na época do natal onde todos
ajudam, acreditava que natal também deveria ser o ano inteiro, e as pessoas se
ajudarem no dia a dia. Informou a Sra. Telma que a Câmara não pode repassar
recursos, quem tem esse poder é o executivo. Palavra com o Vereador João
Bosco Ferreira Pires: O Vereador disse ter ficado muito emocionado com o
texto, e que todos sabem que ele tem suas raízes no morro Santa Clara, que
atualmente não reside mais lá, mas têm familiares e um grande carinho pelo
bairro e pelas pessoas que nele vivem, e infelizmente quando se mora em um
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bairro considerado de periferia existe uma discriminação e um preconceito
muito grande, e que já sofreu com isso, e como é importante quando encontra
uma pessoa que leva um pouco de esperança, como é o caso da Márcia, disse
ainda que a ela foi agraciada com o Titulo de Cidadã Honorária, por indicação
do Vereador Daniel Dias, que solenidade de entrega dos títulos pôde conversar
com a Márcia e ver a importância do projeto para o bairro Santa Clara, que ela
convidou não somente a ele mas todos os vereadores presentes na cerimônia
para estarem indo apreciar o projeto, disse estar em falta com ela pois ainda não
foi visitar o projeto, que ela mencionou as dificuldades que as vezes encontra,
mas por achar que vale a pena ela insiste, que relatou que o lanche é por conta
dela, e quem a ajuda é o esposo, e que hoje com a leitura desta carta pode-se
ver que valeu a pena todo o investimento que a Márcia fez, todo amor e carinho
por aquelas crianças, vendo um reconhecimento através de uma carta, tomando
hoje um proporção maior ao ser lida na reunião da câmara e posteriormente
publicada no jornal. Com relação a ajudar financeiramente o presidente expôs a
situação da câmara não poder fazer repasse de recursos, mas para que o projeto
possa receber recursos, seria importante que houvesse registro para que no
orçamento fosse indicado como uma instituição ou uma ONG, e sugeriu
conversarem com a Márcia para saber se ela tinha intenção de registrar o projeto
e assim poderem conversar com o executivo e destinar recursos para o projeto, e
que cada vereador individualmente se puder que visite e contribua de alguma
forma com o projeto, agradeceu a senhora Telma por trazer a carta que esta
criança chamada Letícia escreveu, e que acreditava ter sensibilizado a todos os
presentes, e que o emocionou muito por ter suas origens naquele bairro e saber
muito bem do que ela esta falando, que eles como legisladores e o poder
público, precisam ver a importância destes projetos e a diferença que eles fazem
na vida desses adolescentes, quando vêem tantos adolescente indo para
caminhos ruins, e quando levado um pouco de esperança conseguimos alcançar
êxitos inimagináveis. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa
Semedo do Carmo: Explicou que todo final de ano é votado nesta casa a lei
orçamentária anual, e nesta lei está inclusa a parte de subvenções sociais, que
são as instituições e entidades do município e cada uma com um determinado
valor, mas o que acontece é que isso está no orçamento ou seja, é uma previsão,
não quer dizer que o executivo vai ter disponível aquele recurso para ser
repassado a instituição, mas existem meios para receber este recurso,
primeiramente é preciso partir de uma iniciativa da própria instituição, e existe
modelo pronto na secretaria da prefeitura de projeto e requerimento, onde a
instituição preenche qual o projeto desenvolvido e o pedido é protocolado, de
acordo com a disponibilidade em caixa o executivo vai verificar se consegue ou
não repassar, a câmara muitas vezes auxiliar nesse repasse, não diretamente
porque não é permitido, mas consegue, disse ainda que o projeto Despertar
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assim como o projeto Girassol também é muito interessante, não sabia se o
projeto Girassol tinha CNPJ, e para receber subvenção é preciso ter um CNPJ
regular, mas enquanto não tem, talvez em parceria com uma outra instituição,
até mesmo o Centro Espírita Boa Esperança, que possa ser repassado a ele um
valor justo para auxiliar esses dois projetos. Palavra com o Presidente
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Solicitou dos presentes que quem tiver
o contato da Márcia pedir para que ela o procura-lo que irá auxiliá-la no registro
do projeto, e disse concordar com o vereador João Bosco quando disse que todos
os vereadores individualmente poderiam ir conhecer o projeto e tentar ajudar de
alguma forma. Solicitou a Sra. Telma que se fosse possível deixasse o texto feito
pela aluna Letícia que ira publicar uma matéria no jornal e a convidou para vir
mais vezes às reuniões da câmara. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda: Parabenizou a Senhora Telma e disse que é sempre bem
vinda a esta casa, e convidou a todos para prestigiarem da Festa Literária, que é
um evento que engrandece muito a cidade. Palavra com o Presidente
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Usou a palavra para ressaltar que este
ano mesmo com todas as dificuldades os organizadores da Festa Literária
batalharam, pediram ajuda e muitas pessoas estão colaborando para este evento
continue, pois educação e cultura é o alicerce para tudo. Palavra com o
Vereador João Bosco Ferreira Pires: Agradeceu a todos os vereador, pois no
mês de agosto apresentou quatro projetos de lei, e todos eles foram aprovados
sem nenhum voto contrário dos presente. Palavra com o Presidente Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Disse que foram projeto relevantes e todos
entenderam isso, e esperava que apresentasse mais projetos. Não havendo mais
nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara
Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.
_________ausente____________
Daniel Geraldo Dias

____________________________
Dionísio Da Dalt Netto

_____________________________
Dulcimar Prata Marques

____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

____________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo

_________ausente______________
Guilherme de Souza Nogueira

_____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

_____________________________
João Bosco Ferreira Pires

_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira
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