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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1162/2014
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 14de março de 2014.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março 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, Vinicius Carvalho de Araujo, Allan
Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Netto,
José Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos e Dulcimar Prata Marques. ATA –
Dispensada a leitura da Ata 1161/2013, foi à mesma aprovada com uma abstenção da vereadora
Dulcimar Prata Marques, por estar ausente à sessão anterior. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de
Lei n°. 001/2014. “Autoriza a renovação de aluguel”. Rio Novo, 20 de fevereiro de 2014. Maria
Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02 – Projeto de Lei n°. 01/2014. Reajusta
vencimentos dos cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e do Quadro de Inativo da Câmara
Municipal de Rio Novo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Novo, 07 de março de
2014. Guilherme de Souza Nogueira. Vereador Presidente. 03 – Ofício n°. 63/SCMRN/2014.
Rio Novo, 14 de março de 2014. Exmo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo. Minas Gerais. Prezado Senhor Presidente. Anexamos ao
presente, para conhecimento de V. Sa. e demais Edis desta Casa Legislativa, xerox dos
pagamentos efetuados a favor dos médicos plantonistas desta Santa Casa e compras de
medicamentos e materiais de uso hospitalar, comprovando desta forma nossa prestação de contas
referente ao mês de fevereiro/2014, conforme planilha em anexo, cujos documentos originais
encontram-se nesta Santa Casa para as consultas que se fizerem necessárias. Nada mais para o
momento reiteramos nossos protestos de elevada estima, consideração e colocamo-nos à
disposição de V. Sa. e a todos os demais Vereadores para quaisquer informações adicionais.
Atenciosamente. p/Diretoria. Antonio Carlos Trovino Aragão. Provedor. 04 – Ofícios
PM/2014/077/078/079/080 e 081. Do Gabinete da Prefeita Municipal. Para: vereadores da
Câmara Municipal de Rio Novo. Responde os requerimentos n°. 01/2014, 17/2014, 18/2014,
19/2014 e 21/2014. Rio Novo, 13 de março de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz.
Prefeita Municipal. 05 – REQUERIMENTO N°. 23/2014. Os vereadores que abaixo
subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a
seguir discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal Senhora Maria Virginia do
Nascimento Ferraz, que o Executivo Municipal apresente a esta Casa de Leis, no menor prazo
possível, projeto de lei que regulamenta o uso de ciclomotores, veículos de tração e propulsão
humana e de tração animal. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação vem atender a inúmeras cobranças
de munícipes que adquiriram tais veículos e hoje, devido a essa falta de regulamentação, não
podem usá-los no seu dia a dia como veículos de transporte. Sala das Sessões, 10 de março de
2014. Autoria de todos os vereadores. Autoria de todos os vereadores. Assessoria Jurídica.
1

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

Câmara Municipal de Rio Novo, 07 de março de 2014. Ao Vereador Guilherme de Souza
Nogueira. Com referência à consulta sobre a possibilidade de iniciativa pelo Legislativo
Municipal de normas reguladoras para registro de licenciamento dos veículos de propulsão
humana, dos ciclomotores e tração animal entendemos que, salvo melhor juízo, a competência no
caso, cabe ao Executivo sendo este responsável pelo licenciamento, e regulamentação de
trânsito. O artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que: “ Compete aos órgãos
executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: ............II – Planejar,
projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestre e de animais e promover o
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. .........XVII- Registrar e licenciar na
forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal,
fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações; O
Artigo 139 desta mesma lei ratifica a obrigatoriedade de registro e licenciamento dos citados
veículos que deverão obedecer à regulamentação estabelecida em legislação municipal. Trata-se
de matéria cuja regulamentação torna-se urgente, principalmente em razão do uso cada vez mais
acentuado de ciclomotores. Entretanto, tal regulamentação ainda não se tornou um fato comum,
mesmo em cidades de médio e grande porte. Considerando a necessidade de atos administrativos
de competência privativa do Executivo, a este órgão público cabe a competência para iniciativa
de leis e decretos de regulamentação. Entretanto, poderá o Legislativo apresentar com aprovação
do Plenário, sugestões e projetos com vistas à necessária regulamentação, até mesmo em
contribuição para o Executivo e no interesse coletivo. Necessário e oportuno ressaltar que a
criação de um sistema de registro, licenciamento e fiscalização quanto a utilização dos veículos
em questão, resultará em acentuados custos à administração. Também por esta razão, a
competência para esta iniciativa deve ser do Executivo, cabendo ao Legislativo sugerir e/ou
exigir o cumprimento dos dispositivos da legislação federal a respeito. Salvo melhor juízo, è o
nosso parecer. Brenildo Ayres do Carmo. 28977/ OABMG. 06 – REQUERIMENTO Nº.
24/2014. 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. Que seja enviada Moção de Aplausos à Graziella Maria Faquim
Jannuzzi pela sua Trajetória Acadêmica, conforme anexo. Rio Novo, 12 de março de 2014. José
Adriano Tostes Xavier. Vereador Proponente. TRAJETÓRIA ACADÊMICA DE GRAZIELLA
MARIA FAQUIM JANNUZZI. Nascida aos vinte dias do mês de setembro de mil novecentos e
oitenta e dois, em Rio Novo – MG, filha de Rowan Jannuzzi e Leila Amabelle Faquim Jannuzzi.
Iniciou sua trajetória acadêmica na E. E. de Rio Novo, hoje Escola Municipal Cantinho Feliz,
onde concluiu o Ensino Fundamental (quatro primeiros anos do Ensino Fundamental). Em
seguida teve ingresso e permanência na E. E. Raulino Pacheco, onde concluiu o Curso Ginasial,
hoje séries finais do Ensino Fundamental (sexto ao nono ano). No ano de 1998 ingressou por
concurso no Colégio Técnico Universitário na Universidade Federal de Juiz de Fora (CTU), hoje
denominado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais,
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primeira turma que o CTU oferecia dois cursos separadamente. O Curso Médio e o Curso
Técnico. Foi aprovada no processo seletivo para os dois cursos, para o Médio em sétimo lugar e
para o Técnico em quinto lugar, onde concluiu os dois cursos no período de 1998 a 2001. Foi
aprovada no vestibular para o segundo semestre da Faculdade de Engenharia da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), sem fazer cursinho. Passou no processo seletivo para a bolsa de
treinamento profissional no Laboratório de Pavimentação da UFJF. Após este período, foi
monitora da disciplina de Mecânica dos Solos II, do Departamento de Geotecnia de Estradas da
UFJF. Filha de professora e de pai cujo histórico familiar é de engenharia, sempre foi motivada a
cursar engenharia e por sua mãe a seguir a carreira acadêmica e fazer doutorado. Ingressou no
mestrado do Programa de Engenharia Civil da COPPE/UFRJ (Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós Graduação e Pesquisa de Engenharia), em 2008, na área de Geotecnia, em tempo integral,
sendo bolsista CNPQ (Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico). Defendeu
sua dissertação de mestrado em 27 de março de 2009. A dissertação de mestrado motivou dois
artigos publicados no ISC’4 (4th International Conference on Geotechnical Site Characterization
– revistas). O exame de qualificação (Avaliação do Conhecimento e Competência da Candidata e
a Relevância do Tema para Cursar o Doutorado), ocorreu no dia 27 de setembro de 2011. A tese
foi defendida em 20 de dezembro de 2013, que motivou até o presente momento, a elaboração de
cinco artigos. Durante o doutorado teve oportunidade de estagiar no NGI (Instituto Norueguês de
Geotecnia), um dos principais institutos na área de Geotecnia, onde teve oportunidade de ter
contato com pesquisadores de relevância internacional. Esta trajetória foi percorrida em escola
pública sem reprovação e conquistada com muito sacrifício, dedicação, renúncia e incansáveis
lutas. Que o exemplo da Graziella possa ser seguido por todas as pessoas que sonham chegar na
universidade3 e concluir um curso superior. 07 – REQUERIMENTO Nº25/2014. Ao Presidente
da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que abaixo
subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a
solicitação abaixo à Ex.ª Prefeita Municipal, Sr.ª Maria Virgínia do Nascimento Ferraz; - Que o
Poder Executivo faça uma análise visando à recuperação do manancial que abastece a tradicional
mina do “Toco”. Ou faça a captação de outra fonte de água potável apropriada para o consumo
da população. JUSTIFICATIVA: “Esta solicitação se faz necessária, uma vez que a Mina do
Toco é uma das mais tradicionais fontes de inspiração para os poetas e saudosistas, com a famosa
lenda que diz: “QUEM BEBE DAQUELA ÁGUA DÁ SAUDADES VAI E VOLTA.” Sendo
assim para mantermos viva a tradição e a lenda que vai além de nossas fronteiras, solicitamos o
máximo empenho e urgência para solução definitiva do problema de contaminação da água,
possibilitando assim o consumo da mesma”. Rio Novo, 11 de Março, de 2014.
Allan Martins Dutra Borges – Vereador (PMDB). Assina junto vereador Eder Lima Moreira. 08 –
REQUERIMENTO Nº 26/2014. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr.
Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação
regimental e aprovação dos demais Edis, seja encaminhada a solicitação abaixo à Exma. Prefeita
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Municipal, Sra. Virgínia do Nascimento Ferraz; Que o Poder Executivo interceda urgentemente
junto aos proprietários do imóvel conhecido como Canto do Sabiá, tradicional ponto de encontro
e concentração do centenário Bloco do Zé Pereira (Patrimônio Cultural) uma vez que o referido
imóvel encontra-se em um estado precário de conservação. JUSTIFICATIVA: “Tal solicitação
se faz necessária, uma vez que o referido imóvel coloca em risco a integridade física de todos
que por aquele local circulam, tendo como agravante ainda maior a localização do mesmo
(trajeto muito usado pelos alunos das escolas e creche), para que esta situação seja regularizada
no menor espaço de tempo possível. Sugerimos ainda, que o Executivo, proponha aos
proprietários a recuperação da fachada do prédio (paredes externas), mantendo assim suas
características tradicionais, sendo que as despesas com a reforma sejam custeadas pelo próprio
Poder Executivo.” Rio Novo, 11 de Março de 2014. Allan Martins Dutra Borges-Vereador
PMDB. 09 – REQUERIMENTO Nº 27/2014. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após
tramitação legal e aprovação dos demais Edis, seja encaminhada a solicitação abaixo à Exma.
Prefeita Municipal Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz; Que o Poder Executivo consiga
junto às esferas Estaduais e Federais, recursos para instalação de “Academias ao Ar Livre” ou até
mesmo com recursos próprios que sejam instalados em pontos estratégicos “Barras e Tábuas para
Exercícios Abdominais”. Justificativa: “Tal solicitação se faz necessária, uma vez que a
instalação destes equipamentos atenderia a grande parte da população, que infelizmente por falta
de recursos financeiros, não podem frequentar as academias tradicionais, e o que é mais
importante praticar exercícios físicos, visando uma melhor qualidade de vida para todos.
Entendemos ainda, que a instalação das Barras e Tábuas para Exercícios Abdominais com
recursos próprios, seria uma maneira criativa e de baixo custo, mas que iria de uma forma bem
rápida atender aos anseios de todos, podendo ainda em uma segunda fase ser instalados outros
aparelhos.” Rio Novo, 11 de Março de 2014. Allan Martins Dutra Borges - Vereador PMDB.
Assina junto vereador Eder Lima Moreira.
10 – REQUERIMENTO N°. 28/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que
após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite
a Senhora Prefeita Municipal Maria Virginia do Nascimento Ferraz: - Que seja feita revisão do
Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo do Município. JUSTIFICATIVA: Nosso atual Plano
Diretor foi criado no ano de 2002 e atualmente encontra-se desatualizado, impedindo e
dificultando o acesso de empresas do ramo de construção civil ao nosso munícipio. Sugerimos ao
Executivo que ao atender essa nossa solicitação, convoque empreiteiros de nossa cidade e região,
assim como funcionários do setor, para que sejam feitas e inseridas no Plano Diretor, propostas
reais, objetivas e funcionais. Sala das Sessões, 07 de Março de 2013. Guilherme de Souza
Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José
Esperança. Dulcimar Prata Marques. Assina junto vereador Eder Lima Moreira. 11 –
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REQUERIMENTO N°. 29/2013. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após
tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir
discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal que seja feita limpeza na quadra de terra
localizada no CAIC e que após a limpeza seja colocada areia nessa quadra. JUSTIFICATIVA: A
quadra acima citada encontra-se em estado de abandono. Fazendo a limpeza e colocando areia
proporcionaria a população um local para a prática de Futebol e vôlei de areia. Atualmente nossa
cidade não possui local público para a prática dessas modalidades esportivas. É importante
lembrar que o Vôlei de praia já é uma modalidade olímpica e o Futebol de areia (beach soccer)
tem grandes chances de se tornar também. Sala das Sessões, 07 de Março de 2013. Guilherme de
Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José
Esperança. Dulcimar Prata Marques. 12 – REQUERIMENTO N°. 30/2014. Os vereadores que
abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria
assinalada a seguir discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal Maria Virginia do
Nascimento Ferraz: - Que seja informado a esta Casa de Leis quais providências foram tomadas
no ano de 2013 em relação a obras de reformas no teto da quadra esportiva do CAIC.
JUSTIFICATIVA: No ano de 2013foi encaminhado por esta Casa através de requerimento n°.
60/2013, solicitando reformas no teto da quadra poliesportiva do CAIC. Foi respondido pelo
Executivo através do ofício n°. PM/2013/0141, de 20 de junho de 2013, que para realização
dessa reforma o município aguardava a liberação de recursos de convênios. Essa Casa solicita
essas informações, visto que ainda são constantes as reclamações dos usuários, principalmente
no período chuvoso. Sala das Sessões, 12 de março de 2014. Guilherme de Souza Nogueira.
Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José Esperança.
Dulcimar Prata Marques. Assina junto vereador Eder Lima Moreira. 13 – REQUERIMENTO
Nº 31/2014. Exmo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. O vereador, que este subscreve, requer que após a tramitação regimental, seja
encaminhada matéria a seguir discriminada: solicite ao Executivo Municipal que sejam
colocadas placas de embarque e desembarque dos estudantes na porta das escolas. Justificativa:
É muito comum os carros ficarem estacionados na porta das escolas, dificultando assim, o
embarque e desembarque dos alunos, acontecendo dos meses às vezes serem desembarcados no
meio da rua. Sala das Sessões, 12 de março de 2014. Dionísio Da Dalt Netto. 14 –
REQUERIMENTO Nº 32/2014. Exmo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador, que este subscreve, requer que após a tramitação
regimental, seja encaminhada matéria a seguir discriminada: solicite ao Executivo Municipal que
sejam feitas melhorias no sinal transmissor da TV aberta em nosso munícipio. Justificativa: No
munícipio existe sinal de dois canais, que estão funcionando precariamente, por isso a
necessidade de melhorias nas antenas transmissoras do sinal de TV. Sala das Sessões, 12 de
março de 2014. Dionísio Da Dalt Netto. 15 – REQUERIMENTO Nº 33/2014. Exmo. Sr.
Guilherme de Souza Nogueira. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador, que
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este subscreve, requer que após a tramitação regimental, seja encaminhada matéria a seguir
discriminada: solicite ao Executivo Municipal que sejam colocados dois quebra molas entre o
quebra molas já existente no Bairro Cerâmica e o já existente na Rua Senhor dos Passos.
Justificativa: Por ser um local de trânsito intenso de veículos e pessoas, principalmente crianças,
faz-se necessária a colocação desses dois redutores de velocidade, aumentando a segurança de
pedestres. Sala das Sessões, 12 de março de 2014. Dionísio Da Dalt Netto. ORDEM DO DIA –
01 – Projeto de Lei n°. 001/2014. “Autoriza a renovação de aluguel”. Encaminhado à Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão e votação.
Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 01/2014. Reajusta
vencimentos dos cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e do Quadro de Inativo da Câmara
Municipal de Rio Novo. Prazo solicitado pelo vereador Eder Lima Moreira solicitando emissão
de parecer jurídico como é praxe em todos os projetos. 03 – Requerimento n°. 23/2014. Em 1° e
única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Agradeço por terem me colocado como um
dos autores do requerimento. Projeto de extrema importância para o munícipio e como alertou a
assessoria jurídica, caso aconteça, quem sabe Rio Novo se torne exemplo para as cidades da
região. Quero parabenizar o vereador José Adriano por estar sempre levantando esta questão.
Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Pedi para ser feita cópia da matéria publicada no
jornal Tribuna de Minas a respeito deste assunto. Palavra com o vereador Allan Borges. Este
requerimento veio em boa hora, o município regulamentando com lei a situação, servirá de
exemplo para os outros municípios, a devida atenção ao caso deve ser dada com urgência. Em 1°
e única discussão. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – Requerimento n°. 24/2014.
Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 05 –
Requerimento n°. 25/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. Vou
falar sobre os três requerimentos, o primeiro é a respeito da água do toco, é a cultura do
rionovense, falamos por todos os cantos a respeito do toco, temos que recuperar o ponto. Em 1° e
única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 – Requerimento n°. 26/2014. Em
1° e única discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. Creio que não ficará tão caro
restaurar a fachada do Canto do Sabiá, o local oferece certo risco por estar ameaçando cair, o
“Nosso é Outro” também é um problema, hoje estive com o antigo diretor do clube e ele me
falou que no estatuto do clube existe uma cláusula que fala que o prédio poderia ser doado a
alguma identidade caso não houvesse mais atividade. Em 1° e única votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. 07 – Requerimento n°. 27/2014. Em 1° e única discussão. Palavra
com o vereador Allan Borges. Sobre as academias ao ar livre, o munícipio deve buscar esses
recursos. Uma no padrão de São João Nepomuceno fica em torno de quarenta mil, mas que se
fizesse aqui uma coisa simples. Barras paralelas, tábuas de abdominais, como há nas praias. É
um aumento na qualidade de vida das pessoas. Palavra com o vereador Eder Lima. Gostaria de
parabenizar o vereador Allan e solicitar assinar os três requerimentos junto. Em relação ao Toco,
aliando até o assunto do Zé Pereira tive a possibilidade de ser autor do projeto que torna o bloco
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patrimônio imaterial do munícipio, ajudando a incrementar o ICMS do município. Tenho prépreparado um projeto de lei parecido, que torna a historia do Toco também um patrimônio
imaterial. A história como a da Cachoeira Santa, tem como virar patrimônio cultural intangível e
isso incrementa o ICMS do munícipio. Em relação às academias de saúde, nos últimos quatro
anos tenho feito esse requerimento. Um deles fiz direto ao deputado Reginaldo Lopes, a
Secretaria de Saúde abriu um protocolo e precisamos saber como está esse protocolo. O próprio
Jeferson do departamento de esportes me disse que essa ideia das barras é uma medida paliativa,
mas que também serviria a população, ele tem em mente fazer. Em 1° e única votação. Aprovado
por unanimidade dos presentes. 08 – Requerimento n°. 28/2014. Em 1° e única discussão.
Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria de assinar junto o requerimento. Nós estivemos
com o empresário Isaias e junto com o Executivo falamos que realmente o plano diretor do
município já se encontra ultrapassado. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. O
município não pode ser prejudicado por conta de um plano diretor ultrapassado, por exemplo, o
Dr. Milton Salgado, que é o engenheiro do empresário Isaias, foi quem elaborou a revisão do
Plano Diretor de São João Nepomuceno. Palavra com o vereador Eder Lima. Quero também
assinar junto esse requerimento. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos
presentes. 09 – Requerimento n°. 29/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. 10 – Requerimento n°. 30. Em 1° e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade dos presentes. 11 – Requerimento n°. 31/2014. Em 1° e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 12 – Requerimento n°. 32/2014.
Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 13 –
Requerimento n°. 33/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos
presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Vinícius Araujo. Quero parabenizar os
proponentes dos atuais requerimentos, eu até já havia em outra ocasião falado com a prefeita
para que sempre atendesse com pressa os nossos requerimentos. A respeito do quebra-molas
próximo a mina do Zezinho Mendonça, ficou um pouco perigoso, precisa ser melhorado, a
respeito do varredor de Rua em Furtado de Campos, justamente o que foi respondido é que as
pessoas do local não desejam, eles querem um varredor frequente, preferencialmente um
morador do povoado. Quero também informar que foi feita essa semana a licitação para
assessoria contábil da Câmara e a ganhadora foi a PLANEJAR que continuará assessorando a
Câmara. Palavra com o vereador José Adriano. Quero parabenizar a prefeita pelas obras que
estão sendo feitas na sede da associação dos moradores de Furtado de Campos, quando fui
presidente eu trabalhei muito em parceria com a associação de Furtado de Campos. Gostaria que
se enviasse envie ofício aos militares para que possamos ver novamente a respeito da segurança
pública, a cidade está ficando uma vergonha, todos sabem os que causam problemas, não
podemos ficar assim, que façamos uma reunião para conversarmos sobre o assunto. Palavra com
o vereador Guilherme Nogueira. Primeiramente a respeito de Furtado de Campos, ficamos
felizes com esta intervenção, inclusive na próxima semana farei uma visita ao local para ver ser
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já está adequado para quem sabe ser um dos primeiros lugares para nossa reunião da Câmara
Itinerante. Segundo a respeito dos ofícios, trabalharemos para que possamos nos reunir com os
representantes militares, ficou mesmo uma sensação de frustração por conta de não ter sido feito
nada ainda por conta das reuniões que tivemos. Outra coisa é a respeito da COPASA, não tenho
mais paciência para me dirigir aos diretores da empresa, creio que temos que convocar para uma
audiência pública com participação dos representantes da empresa para que enviem
representantes para nosso encontro. Esta semana recebi duas denúncias em relação à situação do
asilo, creio que devemos encaminhar a comissão de saúde para uma visita ao local, e que possam
visitar a instituição. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Agradeço as visitas do Sargento
Barros na Santa Casa, fazendo rondas noturnas, por outro lado peço que envie um ofício
solicitando mais patrulhamento na zona rural, ainda próximo da minha casa houve um tiroteio. Já
a respeito do Asilo, coloco que já está em nossa escala de programação das unidades, a visita da
parte médica lá na Casa Lar, já recebemos esta planilha nas unidades, não é coisa para um dia
somente, é um trabalho contínuo. Palavra com o vereador Allan Borges. Uma coisa simples, é a
respeito de muitos projetos que ainda chegam com o nome antigo da Praça, gostaria que a
prefeitura e a Câmara alterassem os documentos colocando o novo nome da Praça. Palavra com
o vereador Sebastião Esperança. É o quinto assalto que ocorre no mesmo local em Rio Novo,
infelizmente as pessoas erradas estão tomando força. Agora a pouco conversando com um
policial o questionei a respeito do que poderia ser feito, ele me respondeu que a justiça não
ajuda, como uma pessoa sendo assaltada liga para o 190 e a polícia demora exatamente 40
minutos para chegar no local? É um absurdo, temos que cobrar das autoridades, é difícil demais
pensar que tudo que houve possa ter sido um jogo de cena, não podemos ficar omissos. Quanto
ao sinal da TV, quem sabe não possamos chamar a emissora para ser uma parceira aqui na cidade
para nos auxiliar na solução do problema. Quanto ao Zé Pereira, quiçá o imóvel da família não
seja uma ideia, quem sabe não consigamos uma verba através do Estado para comprar este
imóvel e daríamos este prédio ao Zé Pereira? Palavra com o presidente Guilherme Nogueira.
Podem ter certeza que na próxima semana iniciaremos o trabalhos para conseguir uma audiência
pública muito em breve, possivelmente no início de abril. Palavra com o vereador Allan Borges.
De novo o tema COPASA e Segurança Pública, volto um pouco quando o ex-deputado Marcelo
Siqueira era presidente da COPASA, nos municípios do porte de Rio Novo era deficitária e ainda
continua assim. Sou totalmente oposto a este governo que se instalou há doze anos, é um
governo propagandista, está deixando o Estado de Minas Gerais totalmente quebrado, propaga-se
ainda o choque de gestão, sei que cada um nas próximas eleições tomará caminhos diferentes dos
meus. A própria imprensa colocou o gerente da Azul perguntando por que há tempos atrás foi
falado que a empresa não teria condições de operar em dois locais e agora terá. Vem novamente
o governo propagandista. Meu repúdio a este governo que vem constantemente nos enganando,
as coisas concretas não acontecem, é a minha manifestação, mas acho que chegou a hora da
mudança, a nossa Zona da Mata está completamente abandonada. Palavra com o presidente
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Guilherme Nogueira. São posições partidárias. Palavra com o vereador José Adriano. Com
respeito aos requerimentos, quero deixar bem claro que eu não quero nem o meu nome naquele
jornal do Pedro Tanagino, a respeito de segurança pública temos que agir rapidamente. Palavra
com o vereador Sebastião Esperança. Não posso me calar frente ao repúdio do meu amigo Allan
Borges ao Estado. Tenho prazer de ter o PSDB comandando esse Estado há dezesseis anos.
Nosso querido Aécio Neves disse que a saúde e educação são estatisticamente as melhores do
país. Estar em situação ruim gerenciando trinta por cento do que se arrecada em nosso país é uma
coisa. Estar numa situação de falência que veremos em nosso país após a Copa do Mundo, com
setenta por cento de toda a receita, aí é pior. O Estado é exemplo e referência de primeira
grandeza. Palavra com o vereador Allan Borges. Respeito muito as palavras de V.Exa., o Sr.
Aécio Neves é um senhor que conhece muito bem as praias de Ipanema, mas conhece muito
pouco a realidade dos rincões de Minas Gerais, a marca registrada dele é a propaganda, busque a
realidade dos município que dependem do estado para saúde, este é o governador que foi de
Minas Gerais. Que prometeu o ex-presidente Itamar Franco, por duas vezes veio aqui no nosso
aeroporto, o povo humilde desse país tem que agradecer muito a este país, não que eu apoie o PT,
mas muita coisa melhorou. Um grupo político aqui de Rio Novo tomou seu partido, mas eu tenho
a obrigação sim de falar aos quatro cantos de Minas combatendo este governo. Palavra com o
presidente Guilherme Nogueira. Esta é apenas uma prévia do que acredito que acontecerá nos
debates durante o ano. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a
sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.
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