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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1178/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 28 de maio de 2014.

Aos 28 (vinte e oito) 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 da Ata n°.
1175/2014, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01
– Projeto de Lei n°. 008/2014. Autoriza Pagamento de Despesas com Médicos do
“Projeto Mais Médicos para o Brasil” e dá outras providências. Rio Novo, 14 de maio
de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02 – Projeto de Lei
n°. 009/2014. “Dispõe sobre a autorização para participação do Município de Rio Novo
no Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna – CIMPAR”. Rio
Novo, 22 de maio de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal.
03 – REQUERIMENTO Nº. 55/2014. Ao EXMO. Sr. Guilherme de Souza Nogueira.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência: Representação –
Medicamentos “Farmácia de Minas”. O(s) vereador(es) que este subscreve(m)
requer(em) que, após apreciação do plenário, seja encaminhada Representação, em
anexo, ao Gabinete do Governador do Estado de Minas Gerais, à Secretaria de Saúde do
Estado de Minas Gerais, com cópia para o Ministério Público local para conhecimento,
bem como para as Câmaras Municipais da Região, nas quais forem constatados os
mesmos problemas relatados no documento para que, posteriormente, também o
encaminhem para os referidos Gabinetes a título de unimos forças e conseguirmos
urgência na normalização do abastecimento de medicamentos feito pelo Programa
“Farmácia de Minas” do Governo do Estado de Minas Gerais. Justificativa: Desde o
início do ano Rio Novo, e vários municípios da região, tais como São João
Nepomuceno, Guarani, Coronel Pacheco, estão sofrendo com a escassez de
medicamentos por parte do Programa “Farmácia de Minas”, do Governo do Estado de
Minas Gerais. São mais de quatro meses sem o recebimento de medicamentos básicos
que garantiam à população pelo menos a complementação na atenção primária.
Preocupado(s) com os munícipes, cuja maioria não pode assumir os gastos com os
medicamentos, e sabendo da impossibilidade dos municípios assumirem mais estes
custos, além de já serem obrigados a assumirem aqueles expressos em mandados de
segurança quase diários, é que apresentamos esta proposição. Assim sendo,
conto/contamos com a assinatura e aprovação de todos os nobres edis e posterior
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encaminhamento a quem for de direito para que esta situação seja regularizada
o mais rápido possível. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e
consideração. Sala das Sessões “Messias Lopes”, em 27 de maio de 2014. Vereadores
Proponentes: Eder Lima Moreira e demais vereadores. 04 – REPRESENTAÇÃO Nº.
01/2014. É primordial na democracia moderna que o instrumento da representação
política seja cada vez mais eficaz no que tange ao atendimento às demandas da
sociedade, sobretudo aquelas que estão no cerne de um atendimento de saúde de
qualidade, tal como a questão dos medicamentos. O mandato eletivo é intrínseco aos
interesses coletivos e às demandas sociais e precisa, sempre, estar atento, já que se
encontra mais próximo das estruturas de poder e possui instrumentos legais de cobrança
para buscar quotidianamente garantias de melhor qualidade de vida para a população
como um todo. Neste sentido, o não abastecimento com medicamentos básicos – que
não chegam a diversos municípios a mais de quatro meses – por parte do Governo do
Estado de Minas Gerais, referente ao Programa “Farmácia de Minas”, tem provocado o
clamor da população pela volta de um atendimento contínuo, como regularmente
acontecia. Igualmente, soma-se neste ato o clamor das Prefeituras, cujas arrecadações
são ínfimas e sobrevivem praticamente com o Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) e, além disso, se defrontam com mandados judiciais diários para o fornecimento
de medicamentos de altos custos e, agora, com este problema, passam a acumular
mandados até de medicamentos básicos, tendo em vista que a parceria MunicípioEstado encontra-se debilitada devido ao atraso que ora denunciamos. Face ao exposto,
o(s) vereador(es) que este subscreve(m) requer(em) que, após apreciação do Plenário
desta Casa de Leis, a presente Representação seja encaminha ao Sr. Governador do
Estado de Minas Gerais, Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho, e o Exmo. Sr. José Geraldo de
Oliveira Prado, atual Secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de
que seja Reivindicado junto ao egrégio Governador e dileto Secretário, a urgência no
reabastecimento das “Farmácias de Minas” o mais rapidamente possível, bem como a
explicação do porquê de tanto atraso já que atinente a um programa que sempre
funcionou a contento. Sem mais para o momento e ansiosos pela presteza no
atendimento a este pleito, pelo qual passa diversos municípios da região da Zona da
Mata Mineira, gratos despedimo-nos expressando nossa elevada estima e consideração
às autoridades supracitadas. Sala das Sessões “Messias Lopes”, Rio Novo, 27 de maio
de 2014. Autoria de todos os vereadores. 05 – Ofício GABIN/CONTAB.208/2014.
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 abril de 2014. – Notas
de Empenho e os respectivos comprovantes de pagamento; - Balancetes Financeiros;
Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias.
Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita de Rio Novo. 06 –
Ofício n°. PM/2014/203. Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Exmo. Srs.
Vereadores da Câmara Municipal. Em anexo resposta ao requerimento n°. 42/2014.
Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 07 – Ofício n°. 067/2014.
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Serviço da Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Novo. Ministério
Público do Estado de Minas Gerais. Assunto: Comunicação (faz). Rio Novo, 19 de maio
de 2014. Exmo. Sr. O Promotor de Justiça em substituição nesta Comarca de Rio Novo,
comunica a Vossa Excelência que, no dia 11 de junho do corrente, na parte da manhã,
serão realizadas correições ordinárias nos serviços afetos ao Ministério Público.
Comunica, ainda, que a comissão correicional, na referida data, estará à disposição para
recebimento de informações, sugestões e/ou reclamações sobre a execução dos serviços,
bem como, quanto à pessoa do representante do Ministério Público na Comarca. Sem
mais a apresentar, são renovados protestos de estima e consideração. Oscar Santos de
Abreu. Promotor de Justiça. Em substituição. 08 – Convite. Vai rolar outra festa...E.M.
Carmem Mendonça de Araujo. Dia 8 de junho de 2014. Hora:12:00. Local: Praça de
Furtado de Campos. Forró com Os Colombinhos. Ônibus de uma em uma hora saindo
de frente à Maçonaria. 09 – Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pela presente,
convidamos a Câmara de Vereadores para estar conosco no dia 07 de junho de 2014 às
18:00 horas, para o 14° Pré Congresso da União Feminina. Certo da vossa colaboração
fica o nosso agradecimento. Fraternalmente Em Cristo. Daniel Ramos de Oliveira.
Pastor Regional. Albino Benedito Duarte. Pastor Local. 10 – Leis Sancionadas. Lei n°.
1.140/2014 “Autoriza Renovação de Aluguel”; Lei n°. 1.141/2014 “Autoriza abertura de
Crédito Especial no valor de R$ 170.000,00 e dá outras providências”; Lei n°.
142/2014; “Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de
Rio Novo e dá outras providências”; Lei n°. 1.143/2014 “Autoriza adequação dos
Anexos I e III da Lei n°. 1101 de 29/06/2012 e dá outras providências”; Lei n°.
1.144/2014 “Autoriza parcelamento de Crédito relativo à Restituição de Valores e dá
outras providências”. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 008/2014. Autoriza
Pagamento de Despesas com Médicos do “Projeto Mais Médicos para o Brasil” e dá
outras providências. Em 1° e única discussão. Prazo regimental solicitado pelo vereador
Allan Martins Dutra Borges. 02 – Projeto de Lei n°. 009/2014. “Dispõe sobre a
autorização para participação do Município de Rio Novo no Consórcio Intermunicipal
Multifinalitário do Vale do Paraibuna – CIMPAR”. Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. O Projeto de Lei n°. 009/2014 será discutido e votado na próxima sessão. 03
– REQUERIMENTO Nº. 55/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. Quanto à reunião em Juiz de Fora na sexta, combinaremos condução e
horário. Quanto à mesa de som, hoje recebemos um profissional para regularizarmos o
problema. Palavra com o vereador Eder Lima. Sugiro que possamos nos reunir para
discutir a LDO. Já verificamos a ausência de uma dotação. São questões que temos que
olhar com atenção. Gostaria que tentássemos colocar em prática o Orçamento
Participativo. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Vamos sim colocar em
prática o Orçamento Participativo. Nossa sessão ordinária será na próxima quarta-feira,
pois na sexta-feira será sessão solene no Espaço Cultural. Palavra com o vereador José
Adriano. Parabenizo aos autores da emenda sobre o projeto n°. 008/2014. Um aluguel
entre quinhentos e mil reais cobre uma casa muito boa. Não poderia deixar de falar
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sobre o comentário do jornal A Voz de Rio Novo sobre a síndrome do
centenário. Deveríamos guardar as reportagens que esse senhor faz em seu jornal. Em
uma edição anterior elogiou Ronaldo Borges e agora vem metendo o pau. As principais
obras em nosso município foram feitas por Ronaldo Borges. Está falando mal do
centenário do 15 de Novembro. Esse cidadão é uma pessoa difícil de entender. Não é a
toa que cortei o jornal dele da Câmara. Às vezes entramos numa coisa que não vale a
pena. Allan dá tudo pelo 15 e hoje há pessoas falando mal. Esse jornal denigre a
imagem não só de políticos, mas também de nossa cidade. É um jornal que não fala a
verdade. Parabenizo ao Allan por tudo que tem feito pelo 15, talvez se não fosse pelo
senhor hoje nem centenário o 15 teria. Palavra com o vereador Sebastiao Esperança.
Muito me chateou essa reportagem quando falou em Rio Novo com sete mil habitantes.
Temos são nove mil habitantes. Domingo vi uma reportagem no jornal Extra falando de
Goianá. Mostrando que a cidade tem infraestrutura para receber os empresários. Temos
que promover nossa cidade de Rio Novo. Tive a ideia de colocar uma mensagem no
aeroporto falando de Rio Novo. A divulgação de Goianá é forte. Toda vez que leio a
Tribuna se referindo a Aeroporto de Goianá me chateio muito. O aeroporto está dentro
de Rio Novo. Temos que mostrar mais Rio Novo e as riquezas que nós temos. Temos
muito mais infraestrutura do que Goianá. Palavra com o vereador José Adriano. Quando
se fala Aeroporto de Goianá, é porque na época nosso prefeito não acreditou. A Maria
Helena era prefeita de Goianá e corria muito atrás do aeroporto. Ficamos chateados. O
aeroporto fica na divisa dos dois municípios. Pode pegar todos os jornais de Goianá e
você não verá lá o que fazem aqui conosco. Senhor Pedro Tanagino foi condenado por
reportagem sobre os bancos da Praça de Goianá. Perdeu a ação. Em Rio Novo falta
união. Palavra com o vereador Allan Borges. Em relação ao que saiu no Extra, é uma
matéria paga. De qualquer forma valeria a pena o munícipio investir nessa área. Rio
Novo tem muita lenha para queimar. Depende de nós. Palavra com a vereadora
Dulcimar Prata. Gostaria que fizéssemos uma Moção de Parabenização ao Marcelo de
Aquino pela especialização no Curso de Sargento. De autoria de toda a Câmara. Palavra
com o vereador Allan Borges. Não poderei ir ao compromisso em Juiz de Fora, pois
terei um compromisso no horário na Radio de São João Nepomuceno. Palavra com o
vereador Sebastião Esperança. O sofrimento de nossa amiga Dulce está me
incomodando muito. Nossa vereadora é uma profissional corretíssima e super
preocupada com a saúde de nosso munícipio. Quando presidente desta casa devolveu
quase duzentos mil reais à prefeitura. Porque só agora mexerem no seu cargo e
diminuíram seu salario? A Dulce vem sofrendo muito com essa situação. Estou sofrendo
por sua situação. É um absurdo todo o apoio que sempre damos ao executivo e eles
tomarem essa atitude. Que essa situação seja revertida. Qualquer pessoa que conhece a
saúde sabe da capacidade da Dulce. Alguma coisa temos que fazer por nossa
companheira. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. O que foi feito é uma
politicagem barata, infelizmente. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Foi da noite
para o dia. Estou tendo muita força. Procuro algo que me desabonasse para o cargo e
ainda não encontrei. Isso mexeu com minha estrutura, com minha família. Sigo,
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profissional que sou, as portas de me aposentar. Moro no munícipio e criei
raízes aqui. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Com toda a crise porque
passa o munícipio, os maiores salários da prefeitura estão sendo pagos a pessoas de
fora. Entre as cidades da região não há nenhuma com o comércio tão parado quanto o de
Rio Novo. Uma média de trinta mil reais que saem daqui todos os meses nesses salários
fazem muito falta no comércio local. O profissional não tem vínculo com a população.
Isso é fora do comum, mas se o jogo for esse, também estamos preparados para jogar.
Palavra com o vereador José Adriano. A politicagem existe toda hora, por isso o
munícipio está como está. Acredito na união. A política acaba depois da eleição. Quando
fiquei sabendo da situação da Dulce, não entendi o por que. Você é competente e
lutadora. Politicagem tem que acabar. Tenho certeza que não arrumarão ninguém a sua
altura. Você deveria permanecer no seu cargo. Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. Vemos pessoas colocadas de lado na atual administração com capacidade
enorme. Isso é um erro primário da atual administração. Não se dispensa um
funcionário com trinta anos de casa. Mexe nas peças certas nas horas erradas ou vice e
versa. Palavra com o vereador Vinicius Araujo. No que depender de mim Dulce, pode
contar comigo. Já levantei a questão de evasão de divisas saindo de nossa cidade.
Questão de exposição, assessoria de outras cidades, cargos de confiança, a maioria de
fora. A pessoa fala uma coisa e faz outra. Não só prefeitura, mas também bancos,
COPASA dentre outros. Isso se reflete no comércio. O que podemos fazer é lutar e
tentar reverter o cargo. Podem marcar reuniões se necessário e contar comigo. Palavra
com o vereador Allan Borges. A capacidade profissional da Dulce é inquestionável.
Palavra com o vereador Carlos Alberto. Há muitos medicamentos que as pessoas
tomam, mais antigos, que já saíram de produção. Tem que ir ao médico e pedir para
substituir o medicamento. Muitos medicamentos não existem mais. O CRM dos
médicos cubanos não passa no programa do governo, Farmácia Popular. Não sei qual o
problema, mas o CRM deles não passa no sistema. Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. É importante dizer que o programa é federal e os médicos também são de um
programa federal. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Minha luta pela Dulce
está só no começo. Vamos até a prefeita e se não der resultado, elaborei um documento
e por amor ao município, esse documento será aberto. A questão é seríssima. Que
governo admite uma pessoa no ano em que ela é presidente da Câmara e depois que ela
deixa a presidência é demitida? Minha posição é essa e Rio Novo vai saber quem sou eu
e a coragem que tenho. Tenho esse documento elaborado. A decisão está tomada.
Mesmo sendo resolvida a situação da Dulce, se alguém quiser tomar conhecimento do
documento, eu permitirei. Palavra com o vereador Alla Borges. Vossa Excelência está
fazendo uma coisa muito grave. Deve expor o assunto a população de Rio Novo. Se for
uma questão de desvio de dinheiro público, não admitiremos nunca. Senão fica
parecendo chantagem. Sou solidário a Dulce, acho que a prefeita deve rever essa
situação, mas não dessa forma. Temos por obrigação ser o mais transparente possível.
Se tivermos conhecimento de algo grave devemos publicar. Palavra com o presidente
Guilherme Nogueira. Quinta-feira nos reuniremos às cinco horas da tarde para discutir a
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LDO. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a
sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.
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