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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1174/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 09 de maio de 2014.

Aos 09 (nove) dias do mês de maio 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, Sebastião
José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araujo, José Adriano
Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Eder Lima Moreira, Allan Martins
Dutra Borges e Dulcimar Prata Marques. ATA – Dispensada a leitura das Atas n°
1172/2014 e n°. 1173/2014, foram às mesmas aprovadas, sendo a n°. 1173/2014
aprovada com uma abstenção da vereadora Dulcimar Prata Marques por estar ausente à
sessão anterior. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 004/2014. “Autoriza
parcelamento de Crédito relativo à Restituição de Valores e dá outras providências”. Rio
Novo, 28 de abril de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02
– REQUERIMENTO N°. 050/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem
que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a
seguir discriminada a Senhora Prefeita Municipal Maria Virginia do Nascimento Ferraz:
Data em que foi assinado o Convênio com a Caixa Econômica Federal; Data que o
município recebeu o recurso de no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);
Justificativa do não funcionamento do Posto de Atendimento no prédio da Prefeitura;
Prazo para informatização, através de boletos bancários, das taxas de serviços da
Prefeitura. Justificativa: Esse requerimento pede esclarecimentos ao Executivo sobre os
serviços e benefícios que o munícipio teria em relação ao Convênio com a Caixa
Econômica Federal, que foi votado e autorizado por esta Casa Legislativa em dezembro
de 2013. Sala das Sessões, 07 de maio de 2014. Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius
Carvalho de Araujo. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. Carlos Alberto
do Carmo Mattos. 03 – Ofício: PM/2014/160. Do Gabinete da Prefeita Municipal para
os vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: Em anexo resposta a Indicação
n°. 37/2014, Requerimento n°. 33/2014, requerimento n°. 23/2014. 04 – Ofício
GABIN/CONTAB. 143/2014. Assunto: Encaminhamento (Faz). Ao Exmo. Senhor
Guilherme de Souza Nogueira. Senhor Presidente. Nos termos de Lei, estamos enviando
a esta Egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados, referente ao mês de
fevereiro de 2014. – Notas de Empenhos e os respectivos comprovantes de pagamento;
- balancetes Financeiros. Colocamo-nos a disposição para quaisquer dúvidas que
julgarem necessárias. Atenciosamente, Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita
Municipal. Rio Novo, 14 de abril de 2014. 05 – Rio Novo, 30 de abril de 2014.
Agradecimento Especial. Neste momento quero agradecer a você, amigo colaborador,
saiba que sua ajuda foi decisiva para o sucesso de nossa festa. Obrigado por sua atenção
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e pelo carinho dedicado. Tudo o que fazemos pensando em ajudar o próximo, pela
própria lei da natureza, nos é devolvido em dobro. Que o universo cubra você e sua
família de bênçãos e sejam sempre muito felizes. Muito obrigado. Tatiana Dalila
Fernandes de Oliveira. p/ Comissão Organizadora do Dia do Trabalhador. 06 – Of.: n°.
89/SCMRN/2014. Rio Novo, 05 de maio de 2014. Exmo. Senhor 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. planilha e xerox
dos documentos relativos aos pagamentos efetuados a favor dos médicos plantonistas
desta Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, compra de medicamentos, materiais de
uso hospitalar e outros, comprovando desta forma nossa prestação de contas referente
ao mês de abril de 2014, cujos comprovantes 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.
para quaisquer informações adicionais. Atenciosamente. p/ Diretoria. Antonio Carlos
Trovino Aragão. Provedor. ORDEM DO DIA – 1 – Projeto de Lei n°. 004/2014.
“Autoriza parcelamento de Crédito relativo à Restituição de Valores e dá outras
providências”. Prazo solicitado pelo vereador Eder Lima Moreira pela Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final. 02 – Requerimento n°. 050/2014. Em 1° e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o
presidente Guilherme Nogueira. hoje cedo procurei o executivo solicitando o envio do
projeto de reajuste do magistério para esta casa, esta mesa diretora achou melhor
procurar o executivo para que pudéssemos votar os projetos juntos, também que seja
enviado o impacto financeiro para que possamos encaminhar para a assessoria jurídica,
para que na sexta-feira, dia 16 de maio, possamos realizar as duas votações. Gostaria
que o Leandro, presidente do FUNDEB aqui presente, levasse esta informação aos
colegas. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria de
agradecer a V.Exa. por ter conversado com o Executivo e conseguido o apoio para o
Centenário do XV de Novembro, agradeço também a Priscila, presidente da Barrabás,
que logo ao saber da data que seria junto com nossa festa prontamente optou por
prorrogar o evento do Barrabás. Palavra com o vereador Vinícius Araujo. A respeito da
resposta do requerimento sobre os ciclomotores, infelizmente pelo que foi respondido é
que eles não regulamentarão, o que me causou mais estranheza. Como queremos um
município desenvolvido e não regulamentar? Com relação também as despesas com
diárias de funcionários, sempre alegam custos, mas se não investirmos não teremos
retorno, financeiro ou não, mas retorno para o bem-estar da sociedade, infelizmente eu
não concordo com a resposta deste requerimento. Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. Já tem o decreto do ano de 2006, estipulando o valor de sete reis para diária,
estando vigente até a presente data. Hoje, em 2014, os motoristas tem uma diária de
R$8,00. Que se fizesse ao menos uma correção, esse valor foi estipulado há oito anos,
nós temos que reencaminhar este requerimento pedindo uma correção. Palavra com o
vereador Eder Lima. Também estranhei a resposta de ambos os requerimentos.
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Devemos enviar então um ofício solicitando que seja feita a correção, que pode ser feita
em forma de decreto. Já em relação aos ciclomotores, devemos enviar um ofício
pedindo que nos envie um ofício solicitando o impacto financeiro deste projeto. Em
relação aos médicos cubanos, saindo da discussão, se o programa é bom ou não, importa
que Rio Novo precisa dos médicos, devemos enviar um ofício parabenizando os três e
deixando a casa a disposição, não é fácil sair do seu país, desejar a eles sucesso na
estadia em Rio Novo, pelo menos o PSF funcionária a contento do que a população
exige. Em relação ao centenário do XV de Novembro, fico feliz pela questão da data e
digo que estou à disposição, eu só quero que a Câmara depois divulgue o valor que será
dado em ajuda ao XV de Novembro. Em relação ao site da Câmara eu quero reforçar a
questão do CHAT direto da população com o vereador. Palavra com o vereador Allan
Borges. Sobre a questão de ciclomotores e trânsito, eu fiz aqui um requerimento a
respeito da sinalização de trânsito, etc., nem sei se há algum estudo sobre o assunto,
como saberemos o custo de um projeto destes? Recebemos uma resposta que iria
colocar, mas até hoje nada, gostaria que a Mesa Diretora reiterasse o requerimento
solicitando a publicação da lista de remédios da farmácia básica. Palavra com o
vereador Eder Lima. Quero deixar claro que por pedir este valor, eu sou a favor de que
se ajudem todas as instituições, só perguntei por ser vereador. Palavra com o vereador
José Adriano. Quero falar um pouco sobre o encontro com o Comandante da Polícia
Militar, quero agradecer ao meu amigo Dionísio pela sua presença, como eu havia
falado o Comandante da PM é sangue novo, que vai mostrar serviço, a partir da reunião
que nós fizemos aqui há alguns dias a coisa já melhorou, eu dei início, mas já que
estamos juntos temos todos que lutar. O Comandante está para vir a Rio Novo e será
importante que todos nós estejamos junto com ele, temos que ajudar Rio Novo a sair da
situação que está hoje, Segurança Pública tem que estar cem por cento. Tenho certeza
que Rio Novo já está tomando outros rumos, já foram feitas operações, prenderam
algumas pessoas, tem um cidadão que não tinha lugar para ele e já conseguiram, ele não
está solto, está preso, peço a todos vocês que estejamos juntos nesta causa. Palavra com
o vereador Allan Borges. Quero parabenizar o vereador José Adriano pela iniciativa,
também o vereador Dionísio, hoje por sinal saiu uma reportagem falando sobre o
Cerespinho, parece que só existem sessenta vagas e já existem quase oitenta lá, a prisão
deste menor aqui em Rio Novo parece que assustou os outros. Não havendo mais quem
desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a
presente Ata.
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