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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1163/2014
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 21de março de 2014.

Aos 21 (vinte e um) 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 Vice-Presidente
Vereador Vinicius Carvalho de Araujo, Presidente em substituição e com a presença dos
seguintes vereadores, Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Sebastião José
Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, José Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos
e Dulcimar Prata Marques. Respondeu por ausência o vereador Guilherme de Souza Nogueira.
ATA – Dispensada a leitura da Ata 1162/2013, foi à mesma aprovada por unanimidade dos
presentes. EXPEDIENTE – 01 – REQUERIMENTO N°. 34/2014. 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 sobre valores desde o ano de 1994 aos dias atuais, ano a ano da
Unidade Padrão de Vencimentos (UPV) da Prefeitura Municipal de Rio Novo. JUSTIFICATIVA:
Esta solicitação vem atender pedido do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que
necessitam dessas informações para que se possa analisar a evolução da UPV perante os salários
mínimos vigentes ano a ano. Sala das Sessões, 14 de março de 2014. Guilherme de Souza
Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José
Esperança. Dulcimar Prata Marques. Allan Martins Dutra Borges. 02 – REQUERIMENTO N°.
35/2014. 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 elaborado projeto de Proteção Contra Incêndio
em nosso munícipio. JUSTIFICATIVA: Hoje nossa cidade encontra-se vulnerável caso ocorra o
sinistro de incêndio. Atualmente só existe 01 (um) hidrante na cidade, localizado na Praça
prefeito Ronaldo Dutra Borges, o que deixa a população desguarnecida caso ocorra algum
incidente e precise de intervenção do Corpo de Bombeiros. Sala das Sessões, 17 de março de
2014. Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo
Mattos. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. 03 – REQUERIMENTO N°.
36/2014. 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 sejam instalados redutores de velocidade na
Rua Ruth Mascarenhas. JUSTIFICATIVA: Esse requerimento vem atender pedidos de vários
moradores e pedestres que usam da referida Rua no seu dia a dia e que se sentem desprotegidos e
acuados devido à velocidade que os veículos trafegam no local. Sala das Sessões, 17 de março de
2014. Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo
Mattos. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. 04 – Indicação N°. 37/2014. Os
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vereadores que abaixo subscrevem indicam ao Executivo Municipal que seja enviado a
esta Casa de Leis Projeto de Lei que dispõe sobre viagem a serviço e concessão de diária a
servidor dos órgãos da administração pública direta e dá outras providências. JUSTIFICATIVA:
Essa indicação vem atender solicitação de funcionários públicos que reclamam do atual modelo
que vem sendo adotado em relação ao reembolso de despesas em viagens a serviço da Prefeitura.
O atual Projeto aprovado no ano de 2013, que Dispõe Sobre o Pagamento de Despesas Por Meio
de Adiantamento, só beneficia a Prefeita Municipal, titulares da Comissão Permanente de
Licitação, Procuradoria Geral do Munícipio, das Secretarias e dos Chefes de departamento, e os
membros dos Conselhos Municipais. O valor atual pago, por exemplo, a um motorista que viaja
a trabalho para a cidade de Juiz de Fora é completamente defasado, o que torna sua já difícil
jornada de trabalho ainda mais desgastante. Sabedores de que Projeto de Lei de tal conteúdo, ou
seja, que gera despesas, tem que ser de autoria do Executivo, indicamos o envio de referido
projeto para que se possa regulamentar e principalmente atualizar os valores. Sala das Sessões,
17 de março de 2014. Autoria de todos os vereadores. 04 – Banco do Brasil. Rio Novo, 21 de
março de 2014. Senhor Presidente. Em atenção ao ofício CM/2014/29, através do qual foram
solicitadas informações quanto aos motivos da não prestação de serviços de saque nos caixas
eletrônicos no período do carnaval do corrente ano, esclarecemos que o problema não teve
origem em nossos sistemas. Após a chuva ocorrida no final da tarde de sábado, dia 01/03/2014,
acompanhada de fortes descargas elétricas, o sistema de comunicação (linha de dados) da
empresa Oi/Telemar parou de funcionar, o que impossibilitou o funcionamento dos terminais.
Ressaltamos que tal problema persistiu mesmo após o
carnaval, com efeitos que extrapolam
o âmbito de nossa agência. O retorno à normalidade só ocorreu após atendimento por parte da
empresa citada, por nós acionada, que regularizou o tráfego de dados e assim permitiu o retorno
à normalidade. Enfatizamos que o Banco do Brasil trabalha com a constante preocupação de bem
atender às expectativas e necessidades dos clientes, razão pela qual as medidas necessárias para o
pleno funcionamento dos terminais durante o feriado prolongado foram devidamente tomadas.
No entanto, equipamentos eletrônicos estão sujeitos aos efeitos das intempéries, sendo que estas,
muitas vezes, ocasionam danos que requerem um tempo mínimo de solução, cuja dificuldade se
torna maior quando o fato se dá em meio a um feriado de longa duração e envolve uma segunda
empresa, como foi o caso. Permanecemos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos
que se façam necessários. Atenciosamente. Luiz Carlos Martins dos Santos. Gerente de Serviços.
05 – Ofício CM/2014/33. De: Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Para: Vereador
José Adriano Tostes Xavier. Assunto: Atende Requerimento n°. 10/2014. Senhor Presidente.
Atendendo requerimento n°. 10/2014 de 07/02/2014 de sua autoria, segue anexo o solicitado.
Guilherme de Souza Nogueira. Presidente da Câmara Municipal. 06 – Ofício
GABIN/CONTAB.101/2014. Assunto: Encaminhamento (Faz). Ao Exmo. Senhor Vereador
Guilherme de Souza Nogueira. Senhor Presidente. Nos termos da Lei, estamos enviando a esta
Egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados referentes ao mês de dezembro de 2013. –
Notas de Empenho e os respectivos comprovantes de pagamento; - Balancetes Financeiros;
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Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias.
Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita de Rio Novo. 07 – Ofício
49/2014. Assunto: Encaminhamento (Faz). Ao Exmo. Senhor Vereador Guilherme de Souza
Nogueira. Senhor Presidente. Em resposta ao ofício enviado CMNR/2014/24, venho informa-lo
que de acordo com a Lei Municipal 1120 de 03 de dezembro de 2013 estaremos disponibilizando
a relação dos medicamentos disponibilizados pela Farmácia Básica de Minas. Estarei
encaminhando neste momento para setor responsável para a divulgação no site. Na oportunidade,
considerando a atenção que sempre nos é dispensada, subscrevo minhas considerações e apreços.
Atenciosamente. Josicarla Fonseca Lima. Gestora de Saúde. 08 – Relatório de Visita a Casa Lar
em 20/03/2014. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Aos vinte dias do mês de março de
2014, às dezesseis horas e quinze minutos, eu Dulcimar Prata Marques e Dionísio Da Dalt Netto.
Presidente e Vice-Presidente respectivamente da Comissão acima citada, estivemos em visita na
Casa Lar, onde fomos recebidos pelo Senhor Antonio Gonçalves, presidente da instituição.
Iniciamos a visita dizendo que estávamos ali à comissão representada por dois membros e que o
vereador Eder Lima Moreira também membro, não pode comparecer justificando, e que faríamos
as seguintes perguntas: Quantos idosos encontram-se internados na instituição? Qual o valor da
contribuição de cada interno? Qual o Orçamento atual da instituição? Quantos funcionários
trabalham na instituição? Quem é responsável pela técnica de enfermagem? Quando a técnica sai
de férias quem a substitui (curativos e cuidados específicos da área)? A instituição recebe algum
tipo de doação financeira? A Prefeitura Municipal repassa algum recurso para a instituição? Está
recebendo a visita do PSF? Obtivemos as seguintes respostas: Hoje internos na instituição são
dezoito idosos e que tem capacidade para vinte. O valor da contribuição mensal é de R$ 506,80
(quinhentos e seis reais e oitenta centavos) por interno. O Orçamento atual é de R$ 9.842,42
(nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos). A contabilidade é feita
pela Mattos Contabilidade e que a despesa é retirada desta receita, cobrindo pagamentos dos
funcionários, alimentação, pagamento de luz, água, etc. A prestação de contas é feita para a
Diretoria. Hoje a Casa conta com seis funcionárias, sendo cinco delas auxiliares de cozinha, com
curso de Cuidadoras de Idosos, ministrado pelo Senac em Juiz de Fora e diplomadas. O
presidente respondeu que ele próprio é responsável pela técnica de enfermagem e quando ela se
ausenta por férias ou outro motivo, os serviços são ministrados pelas outras funcionárias. Quanto
às doações, são esporádicas, às vezes cestas básicas destinadas pela Comarca de Rio Novo e às
vezes até em espécie, mas que é raro. SIC a Prefeitura tem repassado a subvenção, ou seja, nos
meses de janeiro e fevereiro. Mês de março ainda não passou, que deve ser mais ou menos dia
vinte. Perguntamos da visita de outros profissionais e nos respondeu, que por coincidência, hoje
a médica esteve lá, mas que infelizmente vai embora de Rio Novo, aproveitei para lhe dizer, que
pelos cronogramas das equipes de Saúde da Família vai haver revezamento e com certeza terão
outras visitas, das outras médicas. Conclusão: Hoje notamos que a instituição é totalmente
carente de ajuda de todos os segmentos. Foi detectado que o número de funcionários da
Enfermagem (técnica) é insuficiente pela demanda dos cuidados diários. São idosos bem
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fragilizados e que 80% deles sofrem de alguma enfermidade (hipertensão me diabetes),
necessitando cuidado contínuo, principalmente ao receberem seus medicamentos,
procedimentos, etc. que exigem total atenção e comprometimento nos horários corretos. A
limpeza da área interna (apesar que nossa visita ficou restrita ao escritório do presidente),
aparentemente estava boa, mas a área externa deixou a desejar, o que no decorrer da entrevista,
pudemos observar que o número de funcionárias estava prejudicado e que SIC do presidente
havia funcionários de licença médica. Agradecemos ao Senhor Antonio Gonçalves por ter nos
recebido e informamos que esta Comissão, assim como nossa Casa Legislativa estarão de portas
abertas para, juntos, podermos estar ajudando aquela instituição que muito contribui,
proporcionando abrigo e calor humano àqueles que escolheram a “Casa Lar” o final de suas
vidas. Dulcimar Prata Marques. Presidente Comissão Educação, Saúde e Assistência. Dionísio
Da Dalt Netto. Vice-Presidente Comissão Educação, Saúde e Assistência. ORDEM DO DIA –
01 – REQUERIMENTO N°. 34/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. 02 – REQUERIMENTO N°. 35/2014. Em 1° e única discussão e
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – REQUERIMENTO N°. 36/2014. Em
1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – INDICAÇÃO
N°. 37/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Gostaria de sugerir
que esta indicação seja assinada por todos os vereadores. Palavra com o vereador Sebastião
Esperança. Muito bem colocada à proposta de todos assinarem junto, a indicação é de grande
importância. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. PALAVRA
LIVRE – Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Estivemos eu e o vereador Dionísio,
membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, numa visita ao Asilo Casa Lar.
Fizemos uma primeira tentativa, mas não havíamos conseguindo, mas felizmente na segunda
tentativa foi possível. O que pudemos perceber foi que vimos uma situação que nos chocou,
levamos um roteiro e o que vimos é que precisamos solicitar a instituição uma prestação de
contas, tem que haver mais transparência, existe receitas e despesas. Tem tudo para funcionar,
mas precisa de um pouco mais de transparência, creio que cabe sim um pedido de prestação de
contas, vamos consultar a assessoria jurídica como devemos proceder. Palavra com o vereador
Eder Lima. Parabenizo os vereadores Dionísio e a vereadora Dulcimar. Creio que é a primeira
vez que uma comissão daqui faz esse tipo de trabalho. Creio que foi um grande passo desta
comissão, que os outros órgãos também recebam nossas visitas. Quero deixar claro que todo
trabalho de um vereador é incitado não somente pelas suas ideias, mas pela cobrança da
população. Palavra com o vereador Alan Borges. Nós tivemos infelizmente há algum tempo a
situação de que quem dirige a instituição é a mesma pessoa que conduzia a Santa Casa, é um
órgão muito importante no município, mas antes de tomarmos qualquer atitude, temos que
buscar saber até mesmo se haverá alguém interessado em assumir o local, mas é apenas
suposição, primeiro temos que entender perfeitamente como está à situação da instituição.
Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Creio que podemos ajudá-los com a questão da técnica
de enfermagem, existem cuidados específicos da área de enfermagem de quem tem
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conhecimento, hoje nós temos as equipes da saúde da família e temos o PSF 2 que está
dentro da área que abrange a Casa Lar. Há no momento um interno que precisa de cuidados da
área. É preciso entender que não é porque o presidente as instituição quer ou não, é um direito do
asilado receber os cuidados da técnica de enfermagem, na segunda-feira estarei com a secretária
de saúde e mostrarei a situação para ela, é uma questão indiscutível. Palavra com o vereador José
Adriano. Primeiramente gostaria de solicitar a Mesa Diretora que não deixe de enviar o ofício as
autoridades para agendarmos a reunião a respeito de segurança pública. Outro assunto é a
resposta da Mesa ao meu requerimento a respeito de todas as minhas faltas desde o início de
minha legislatura. Gostaria de solicitar cópia de todas as Atas em que estive ausente. Quanto ao
requerimento onde solicito o valor da folha de pagamento da Câmara de 2012, 2013 e 2014,
quando eu era presidente em 2012, a folha atingiu o valor de R$85.132,19 e se dividirmos por
treze considerando daria em torno de cinquenta mil reais ao mês. No ano de 2013 a presidente
recebia em torno de cinquenta e sete mil reais ao mês. Aqui podemos ver o respeito que temos
com o dinheiro público. A diferença é de quase sete mil reais a mais. O atual presidente recebe
em torno de sessenta e cinco mil reais. Quinze mil reais a mais do que quando fui presidente em
2012. Pedi também o valor que repassei a prefeitura quando eu era presidente da Câmara, R$
92.150,00, devolvidos. Dulcimar devolveu ao longo de 2013 R$ 182.709,82. Se formos fazer a
contas, em uma ano são quase R$ 94 mil reais. Com o dinheiro público temos que ter muito
respeito, estamos vendo a situação do nosso município, temo que economizar, inclusive eu
conheço pessoas que foram presidentes desta casa e que devolveram quase dois mil reais. A
partir do momento que assumimos uma cadeira nós temos que fiscalizar. Acho um absurdo, o
dinheiro público tem que ser muito melhor administrado que o nosso. Eu poderia muito bem
deixar de lado, mas o meu jeito é este. Espero que o nosso Presidente comece a pensar em nosso
município, às vezes os vereadores questionam o prefeito e fazem coisa pior, espero que com este
meu pronunciamento o Presidente entenda. Na minha época eu ajudei todas as entidades do meu
município. As escolas de samba, os times de futebol, Santa Casa, Asilo, APAE, etc. Ajudei todo
mundo porque eu economizei, se eu tivesse fazendo como certos políticos que já passaram por
esta casa e gastaram tudo, a partir do momento que nós tivermos um administrador que queira
realmente administrar o município com transparência o município funcionará. Palavra com o
vereador Allan Borges. Concordo em partes com o que o nobre vereador José Adriano falou, mas
em alguns pontos não, não podemos esquecer que o nosso salário pela responsabilidade que
temos aqui dentro é muito baixo, moramos em uma cidade pequena onde conhecemos todo
mundo, se negarmos algo a algum dos nossos conterrâneos ficamos constrangidos. Pagar um
táxi, se for em viagem necessárias acho que sim, eu já discordo se for no caso visitas a gabinetes,
etc., mas se é em busca de algum recurso para o município já é diferente. Escutei do Antônio de
Moura Varotto e ele me perguntou quanto que ele gastou para ir a Belo Horizonte. Falou que
gastou R$12,00, mas com isso dorme mal, come mal e naturalmente sua cabeça não funciona da
mesma forma, sou contra o desperdício, pior ainda se houver super faturamento. Palavra com o
vereador José Adriano. Vemos tantas pessoas que tem um salário bom e não tem nem uma casa
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para morar e outros com salário mínimo já tem suas economias. Nós viajamos para
Belo Horizonte três vezes e procurem na minha gestão se tem nota de táxi, o vereador Eder
pagava sua comida do próprio bolso, é um exemplo a darmos para outras cidades, fizemos
reuniões em Goianá, Piau e não temos nenhuma nota táxi. Palavra com o vereador Eder Lima.
Em relação ao ofício do Banco do Brasil, creio que devíamos agora então enviar um ofício a OI
para que se pronunciem a respeito do problema, precisamos ter a segurança de que isso não
acontecerá mais vezes. Palavra com o vereador Allan Borges. Mudando um pouco o tema, falam
que a população está se sentido mesmo acuada, a luz do dia estamos sendo assaltados, é um
absurdo. E há policiais que nos tratam com todo descaso. O executivo tem poder para cobrar uma
ação mais efetiva da polícia. Palavra com o vereador José Adriano. Como disse o Allan, o
prefeito tem força, o executivo pode muito auxiliar. Palavra com o vereador Sebastião Esperança.
Hoje tivemos uma reunião na Santa Casa, ficamos sabendo que o Sr. Aragão estava um pouco
nervoso, mas conseguimos conversar com ele e foi muito proveitosa à conversa. Ficou bem
entendido que já conseguimos muita coisa boa. Gostaria de lembrar ao Allan que ficou de
agendar uma reunião com a prefeita de Goianá, tenho certeza Goianá pode ajudar a Santa Casa.
Outro assunto que coloco para nossa comissão de saúde, concordo que se for necessária
substituição na Casa Lar, deve ser feita. Palavra com o vereador Allan Borges. Tem que ter um
nome disposto a assumir o “abacaxi”. Palavra com o presidente em substituição Vinicius Araujo.
Quanto ao pronunciamento do vereador José Adriano, como dizem respeito ao presidente
Guilherme, deixarei que ele mesmo responda se achar necessário. Quanto à reunião sobre
segurança pública, pedirei ao Guilherme para agilizarmos o assunto. Não havendo mais quem
desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.
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