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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1166/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04de abril de 2014.

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril de 2014, às 19h min, em sua sede própria, reuniuse 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,
Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Sebastião José Esperança, Dionísio Da
Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araujo, José Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do
Carmo Mattos e Dulcimar Prata Marques. ATA – Dispensada a leitura das Atas n°.
1164/2014 e 1165/2014, foram às mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes.
EXPEDIENTE – 01 – REQUERIMENTO Nº 39/2014. Ao Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo, Senhor 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 Em.ª Prefeita Municipal, Sr.ª Maria Virgínia do
Nascimento Ferraz: - Que o Executivo Municipal faça uma campanha de esclarecimento
junto à população por meio de panfletos, comunicados na rádio local, jornais, carro de
som, site oficial, enfim em todos os meios de comunicação disponíveis, orientando a
todos sobre quais as atribuições dos PSF’s. JUSTIFICATIVA: “Esta solicitação se faz
necessária uma vez que devido a falta de conhecimento sobre a rotina de
funcionamentos dos PSF’s, o cidadão muitas vezes ou quase sempre, procura os
serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia, que é direcionado para
atendimentos de urgências, emergências e internações em casos de baixa complexidade,
sobrecarregando e comprometendo o atendimento específico (prevenção, receitas
médicas) em se tratando dos PSF’s, e os casos de urgência e emergência sejam
direcionados para a Santa Casa. Rio Novo, 01 de abril de 2014. Allan Martins Dutra
Borges - Vereador – PMDB. 01 – Ofício 124/2014. Do: Gabinete da Prefeita Municipal.
Ao: Presidente da Câmara Municipal. Ref.: Ofício CMRN2014/50 (Solicitação); Senhor
Presidente; Conforme entendimentos desta Prefeitura junto à Vossa Senhoria e ao
Vereador Allan Martins Dutra Borges, no nosso gabinete, segue documentação
comprobatória da captação de recursos para aquisição de veículos para a Saúde, objeto
de nosso pedido de abertura de crédito especial. Ressaltamos que embora o município
ainda não tenha recebido as vias originais dos convênios originais assinados pela SESMG, comprovamos através de publicação, plano de trabalho e de outros documentos
como extratos bancários, o crédito dos recursos, esperando ser o suficiente para
comprovar a necessidade urgente do crédito especial, no sentido de possibilitar o início
do processo licitatório para aquisição que visa ampliar a oferta de serviços para nossa
população; Sem mais para o momento, renovando votos de apreço e consideração.
Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 03 – Ofício PM/2014/122.
Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Ao: Presidente da Câmara Municipal. Ref.:
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Solicitação (faz). Pelo presente solicitamos a V. Exa. a retirada da pauta de
votação o Projeto de Lei n°. 002 que “Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores
públicos municipais e dá outras providências”, tal solicitação ocorre em virtude da
realização de novos estudos sobre a referida matéria, contando ainda, com o fato de
estar sendo providenciado pela Secretaria Municipal de Educação uma convocação dos
professores do munícipio onde serão tratados assuntos referentes ao respectivo projeto.
Esperando contar com a costumeira atenção sempre dispensada, subscrevemo-nos com
elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento
Ferraz. Prefeita Municipal. 04 – Ofício n°. CMRN/2014/51. Da Presidência da Câmara
Municipal de Rio Novo. A Prefeita Municipal. Ref.: Cópias de documentos para atender
solicitação de interessado. Senhora Prefeita. Para que possamos prestar informações à
cidadã professora Elylia de Mattos, residente nesta cidade de Rio Novo e nestes termos
dar cumprimento ao disposto na Lei 12.527 de 18 de novembro de 2001, solicitamos do
Executivo Municipal, cópias das peças que formam o Processo Seletivo Simplificado de
n°. 003 para Contratação Temporária de Servidores, promovido pela Prefeitura
Municipal em 2007. O objetivo é atender à citada legislação que obriga os órgãos e
poderes públicos acesso a informações, nos termos do inciso XXXIII do art. 5°; inciso
II do § 3° do art. 37 e § 2° do art. 216, todos da Constituição Federal. Nestes Termos,
aguardamos remessa das cópias mencionadas, para que possamos de imediato, prestar
as informações pretendidas pela cidadã, por ser de direito. Atenciosamente. Guilherme
de Souza Nogueira. Presidente da Câmara Municipal. 05 – Ofício n°. CMRN/2014/50.
Da Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo. A Prefeita Municipal. Ref.:
Solicitação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com aprovação do
Plenário requereu remessa de solicitação ao Executivo para instruir o Projeto de Lei n°.
003/2014 de 27/03/2014 que “Autoriza abertura de crédito especial no valor de R$
170.000,00”, com uma minuta do Convênio mencionado na Justificativa e que se
pretende firmar com a Secretaria de Estado de Saúde. Nestes termos, para
prosseguimento regular do processo de votação, solicitamos o devido atendimento
possibilitando a urgência requerida. Atenciosamente. Guilherme de Souza Nogueira.
Presidente da Câmara Municipal. 06 – EMATER. Ilmo. Senhor Guilherme de Souza
Nogueira. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. É com satisfação que
encaminhamos a V. Sa. o Relatório Anual de Atividades, onde são descritos os trabalhos
desenvolvidos pela EMATER MG, e os resultados alcançados no ano de 2013, neste
munícipio. Reconhecendo o destacado papel desta Câmara Municipal em captar as
demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenção e
formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o
desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de modo especial, a dinamização
do setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram
possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal – Executivo e Legislativo –
que não mediu esforços para propiciar as condições necessárias para que a equipe local
da EMATER MG pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural
junto aos agricultores e demais beneficiários. Nesta oportunidade, solicitamos de V. Sa.
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o agendamento em uma reunião da Câmara Municipal, para que possamos
apresentar, de forma interativa, aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o
nosso Relatório Anual de Atividades de 2013. Colocamo-nos a disposição.
Cordialmente. Equipe Local da EMATER MG. 07 – Ofício n°. CMRN/2014/52. Da
Câmara Municipal de Rio Novo. À Prefeita Municipal. Senhora Prefeita. Atendendo
solicitação dos estudantes rionovenses, remetemos a V. Exa. a petição por eles elabora e
subscrita, reivindicando transporte gratuito nos termos que mencionam. Esta Câmara
Municipal espera o deferimento ao justo pleito, considerando tratar-se de providência
inerente ao prioritário setor da educação. Subscrevemo-nos com apreço.
Atenciosamente. Guilherme de Souza Nogueira e demais vereadores desta Câmara
Municipal. ORDEM DO DIA – 01 – REQUERIMENTO Nº 39/2014. Em 1° e única
discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. É um requerimento que acho
necessário, porque vemos tanto por parte da Santa Casa, quanto por alguns cidadãos da
nossa terra, é importante indicar o cidadão para ir de acordo com a situação em questão,
um simples esclarecimento a população facilitaria o atendimento, justamente devemos
lembrar que nossa maior intenção é prevenir até mesmo tumultos e problemas com
médicos às vezes na Santa. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos
presentes. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Temos aqui um documento
assinado por oitenta alunos que usam os ônibus escolares para Juiz de Fora e pedem a
extinção da taxa de cem reais pelo uso do ônibus. Se os vereadores desejarem assinar o
ofício que enviaremos a prefeitura, fiquem a vontade. Palavra com o vereador Eder
Lima. Eu ia dar justamente esta sugestão, de que saia daqui com a assinatura de todos os
vereadores, caso todos queiram, para que tenhamos condições de atender este pleito dos
estudantes. As vezes os estudantes usavam o dinheiro para um livro, um xerox, e
entrando esta despesa de cem reais parece que não, mas faz diferença no bolso dos
estudantes. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. No início o ônibus era
gratuito, tem ainda a situação do aluno que fez os cálculos com o curso sem ter que
pagar pelo ônibus. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. Um dos pontos eu creio que
é para moralizar as campanhas políticas, pois seria muito fácil prometer tudo e depois
não cumprir, outro detalhe é que o número de estudantes aumentou muito ao saber que o
transporte seria de graça. A principio alguns seriam cobrados e outros não, se for para
não cobrar, que todos sejam beneficiados. Palavra com o vereador Eder Lima. Quero
parabenizar o vereador Allan pelo requerimento de hoje, eu havia apresentado a
sugestão a um tempo de a prefeitura esclarecer as pessoas sobres o papel dos PSF’s.
Destaquei aqui na revista da ACISPES, Rio Novo é a cidade com maior número de
exames, depois ao ir para página 9, resultados por rota, Matias Barbosa tem quase
menos oito mil exames, por outro lado tem muito mais viagens ofertadas. Isso foi o que
me chamou a atenção e eu queria destacar com os senhores. Palavra com o vereador
Allan Borges. A respeito da reunião que ocorreu aqui na última quarta-feira, o encontro
foi muito produtivo, quero aqui pedir desculpas pelo momento que me exaltei, mas é
que já via pessoas que vieram aqui dispostas a tumultuar a reunião, algumas pessoas
infelizmente parecem querer o caos em Rio Novo, são alguns que ainda estão revoltados
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porque o candidato deles não ganhou a eleição, mas temos que parabenizar
também a prefeita que falou muito bem. Ainda a professora Telma que falou das
responsabilidades de todos, eu saí muito esperançoso daquela reunião, espero que
possamos em breve colher bons frutos. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira.
Estive na terça-feira com o Dr. Rogério e ele me falou que o Executivo já havia
solicitado informações para fazer a emissão das carteiras de identidade, ele marcou de
enviar um ofício para a Câmara para que seja enviado um caminhão para a cidade que
fará a emissão de pelo menos sem carteiras de identidade e que seja feito num dia de
evento no município, como o dia do trabalhador, por exemplo, já confirmei com a
prefeita e haverá evento nessa data. Palavra com o vereador Eder Lima. Por causa
daquele tipo de reunião que tivemos na audiência pública é que sou a favor das câmaras
itinerantes. Saberemos quem realmente quando assiste uma reunião pública, qual grupo
está servindo para criar badernas e quem quer mesmo fazer um trabalho sério. Palavra
com o vereador José Adriano. O que eu tenho pra falar eu falo na cara, mas infelizmente
a política é assim, só que o nosso município está do jeito que está por causa disso,
lógico que é politicagem, nós temos que parar com isso, acabou a eleição temos que nos
unir. A respeito dos ônibus de estudantes eu falei com a prefeita em uma reunião antes
da posse que a prefeitura não conseguiria custear ônibus gratuito aos estudantes.
Gostaria que déssemos continuidade na nossa luta a respeito do Juiz Efetivo e o
Defensor Público para nossa Comarca, sei que é quase impossível, mas nós temos que
continuar, vamos marcar uma audiência em Belo Horizonte, temos que continuar com a
nossa meta. Foi cedida a palavra aos representantes da EMATER MG, que apresentaram
o Relatório Anual de Atividades da entidade aos vereadores e presentes. Não havendo
mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão, mandando que se
lavrasse a presente Ata.
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