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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1180/2014
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 13 de junho de 2014.

Aos 13 (treze) dias do mês de junho 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,
Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araujo, José
Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Eder Lima Moreira e
Dulcimar Prata Marques. Respondeu por ausência o vereador Allan Martins Dutra
Borges ATA – Dispensada a leitura da Ata n°.1179/2014, foi à mesma aprovada por
unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – Requerimento n°. 60/2014. 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: -Relação de todos os candidatos que
realizaram o último processo seletivo para AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e
AGENTE EPIDEMIOLÓGICO; - Edital, pontuação e classificação final; - Relação de
todos os funcionários em exercício na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE e AGENTE EPIDEMIOLÓGICO até a presente data; - Informações sobre o
curso introdutório de formação inicial continuada previsto nos art. 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do
edital do novo processo seletivo. JUSTIFICATIVA: Estamos sendo interpelados por
vários funcionários, que hoje ocupam estes cargos de ACD (Agente Comunitário de
Saúde), uma vez que em nossa visão os cargos não contemplam a justa divisão por PSF.
Ressaltamos ainda que tal requerimento vem nos embasar para possíveis
esclarecimentos junto aos nossos reclamantes. Sala das Sessões, 11 de junho 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. 02 – Requerimento n°. 61/2014. 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 a captura de morcegos hematófagos em todo o
município de Rio Novo. Justificativa: O número de casos de raiva em bovinos, equinos
e muares vem aumentando muito nos últimos meses. Segundo técnicos da área, uma das
medidas profilácticas da doença é o combate ao morcego hematófago, que é o principal
agente transmissor da raiva em animais herbívoros (bovinos, equinos, etc.). Este tipo de
serviço era prestado eficientemente por funcionários da Prefeitura, entretanto, foi
suspenso sem justificativa. Como sabemos, a bovinocultura de leite e de corte é a
principal renda no meio rural em nossa região, portanto, merece todo apoio do poder
público para que este setor agropecuário possa continuar gerando empregos e renda,
melhorando, deste modo, a qualidade de vida dos produtores rurais e reforçando a
economia, tão fragilizada em nosso munícipio. Gostaríamos da compreensão do
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Executivo com relação à importância desta prática e pedimos que esta seja
realizada no menor espaço de tempo possível. Sala das Sessões, 11 de junho de 2014.
Vinicius Carvalho de Araujo. Guilherme de Souza Nogueira. Carlos Alberto do Carmo
Mattos. Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques. 03 – Requerimento n°.
62/2014. Ao EXMO. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. Referência: VOTO DE LOUVOR. O vereador que este
subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhada mensagem
contento VOTO DE LOUVOR À FUNDAÇÃO HEMOMINAS, DE JUIZ DE FORA,
AGRADECENDO A PARCERIA COM AS INSTITUIÇÕES DE NOSSA TERRA
POSSIBILITANDO OPORTUNIDADES À POPULAÇÃO RIONOVENSE DE
PODER CONTRIBUIR COM O LOUVÁVEL ATO DE DOAR SANGUE.
Justificativa: Baseado no Capítulo II, Artigo 110, § 2º, inciso VII do Regimento Interno
desta Casa de Leis, apresento para apreciação deste egrégio plenário mensagem de
VOTO DE LOUVOR para a FUNDAÇÃO HEMOMINAS, instalada em Juiz de Fora MG, em agradecimento pelas campanhas constantes de Doação de Sangue em nossa
cidade, pela oportunidade que tem dado aos rionovenses de poderem fazer a doação de
sangue “in locu”, pela disponibilização de toda a aparelhagem e pessoal necessários
para a realização deste importante projeto. E, por fim, reconhecendo a importância desta
instituição para todo o Estado de Minas Gerais, é que conto com a aprovação de todos e
posterior envio desta mensagem! Sem mais para o momento, despeço-me com elevada
estima e consideração, Sala das Sessões “Messias Lopes”, em 11 de junho de 2014.
Vereador Proponente: Eder Lima Moreira. 04 – Requerimento n°. 63/2014. Exmo. Sr.
Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo –
MG. O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental seja
encaminhada a matéria a seguir discriminada: Vem sugerir a esta Casa que em parceria
com a “TV Lençol”, sejam veiculadas nos intervalos de apresentação do jornal,
mensagens de alerta referente à saúde da população, na forma de incentivo aos exames
de mama, próstata e preventivos. Justificativa: Esses males vêm causando muitas mortes
e a melhor forma de combatê-los é a prevenção. Rio Novo, 11 de junho de 2014.
Dionizio Dadalt Netto. Vereador Proponente. Assina junto vereadora Dulcimar Prata
Marques. 05 – Ofício: PM/2014/233 e Ofício/PM/2014/231. Do Gabinete da Prefeita
para Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Em anexo resposta aos
requerimentos 56/2014 e 57/2014. Atenciosamente, Maria Virginia do Nascimento
Ferraz. 06 – Ofício: PM/2014/221. Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para:
Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo.
Ref.: (Informação presta). Prezado Presidente. Vimos pelo presente informar a essa
Egrégia Casa Legislativa, que a Prefeitura Municipal de Rio Novo irá promover o
Processo Seletivo para contratação temporária de pessoal, no período de 03/06/2014 à
21/07/2014 que está constando o endereço da sede da Câmara para cadastro dos
interessados com dificuldade de acesso a internet. Certos de contarmos com a
colaboração do Nobre Presidente, agradecemos antecipadamente. Sem mais para o
momento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. 07 – Ofício n°.
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113/SCMRN/2014. Rio Novo, 17 de junho de 2014. Ao Exmo. Sr. Guilherme
de Souza Nogueira. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Prezado
Senhor. Vimos pelo presente comunicar a V. Sa. que Vanessa de Oliveira Lage (1°
Tesoureira), Maria Estela Rodrigues Vale (Vice Provedora) e Fabiana Evangelista
Rodrigues (1° Secretária) solicitaram desligamento da diretoria desta Santa Casa de
Misericórdia de Rio Novo, conforme documentos em anexo. Atenciosamente, P.
Diretoria. Antonio Trovino Aragão. Provedor. 08 – Ofício nº 66/ESP/2014. Ref.:
PEDIDO DE RESPOSTA. Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal. Guilherme de
Souza Nogueira. RIO NOVO – MG. Rio Novo, 09 de junho de 2014. Senhor
Presidente. Após ter ouvido a gravação em áudio da reunião do dia 28 de maio através
do site da Câmara, sinto-me na obrigação de respeitosamente e democraticamente pedir
a V. Excelência me permita responder às acusações e ofensas ignóbeis proferidas por
alguns dos edis e que ficaram registradas em ata e nos anais da história da Câmara.
Poderia fazer isso através do Jornal do qual sou diretor e redator-chefe, A Voz de Rio
Novo, mas sendo este ofício lido em reunião, ficará também registrado em ata, nos anais
da história da Câmara e, portanto, ficando à disposição de quem fizer acesso ao site da
Câmara. Primeiramente gostaria de responder e esclarecer também o que foi dito pelo
Exmo. Vereador Alan Martins Dutra Borges, que por sinal fez acusações gravíssimas
contra o Jornal e à minha pessoa e inclusive tendo ameaçado até a minha integridade
física, que o meu respeito pelo vereador vai até onde ele me respeitar como tal, e não foi
o que aconteceu na reunião em epígrafe. Em uma mistura incompreensível de
politicagem, interpretações errôneas e até mesmo desconhecimento da história local,
sem se importar com o cargo que ocupa, tentou manchar minha honra e o meu caráter,
coisa que talvez tenha feito até mesmo sem perceber, prefiro assim crer. Deixo claro
que, quando noticio algo, não vejo rostos e nem busco emoções pessoais, mas sim
transcrevo a verdade, que nem sempre é bem aceita. Na matéria tão polêmica que foi
editorial da 108ª edição d’A Voz de Rio Novo – A SÍNDROME DO CENTENÁRIO,
não cito nome de quem quer que seja e nem faço acusações pessoais. Apenas cito fatos
da história e que não podem ser modificados. Contra os fatos não existem argumentos.
Se V. Excelência ou algum familiar fez parte desta história, ficou totalmente ignorado
por mim quando da redação da matéria. Com relação à vontade que V. Excia. Sentiu de
me “atirar pela janela”, é normal, pois a agressão física é o primeiro passo quando
termina a razão. E quando a razão nem existe, a reação é instantânea. Quanto às
acusações de ser “venal” e “patrocinado” ou “financiado” por alguém para redigir o
Jornal que com garra, profissionalismo, ética, respeito e compromisso com a verdade
sou redator há 13 anos colocando em jogo o meu caráter e a minha moral gratuitamente
e sem nenhuma prova, poderia até exigir uma retração pública e até judicial se fossem
feitas por alguém que realmente tivesse conhecimento do que estava dizendo, porém,
prefiro continuar acreditando que V. Excia. nem atinou para o tamanho das bobagens
que estava dizendo. Com relação ao que disse o Excelentíssimo Vereador Sebastião José
Esperança, entendo o fato da preocupação do nobre edil em “levantar” o nome de Rio
Novo, mas reitero o que disse anteriormente: contra a história, contra os fatos não
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existem argumentos. Se V. Excia. como os demais edis e ainda todos os que
querem de fato melhorar, transformar nossa cidade, que se faça algo de fato, pois só
conseguiremos fazer Rio Novo crescer com fatos, e não com boatos. Tapear os incautos
é coisa para alguns políticos e tentar mostrar algo que não somos ou temos, só contribui
para cada vez mais irmos caindo no descrédito. E o Jornal A Voz de Rio Novo, jamais
poderá ser taxado de mentiroso por ser conivente com os arroubos de cidadania que
saem somente da boca, mas nunca do coração e da razão. Somos o que somos, temos o
que temos. Quem ama de fato nossa cidade vai amá-la do jeito que estiver, sem precisar
maquiagem. Quanto às acusações do Exmo. Vereador José Adriano Tostes Xavier,
primeiramente pediria que o mesmo procurasse se informar melhor a respeito do que
diz, porque quanto aos processos que sou réu e o ex-prefeito de Goianá Geraldo
Coutinho é o autor, um cível já houve sentença na primeira instância e já houve recurso;
e o criminal ainda está em andamento. Mas nada que não possa ser resolvido como nos
outros mais de 12 que já fui réu e em todos fui absolvido no final. Inclusive dois
processos movidos pelo então Deputado Edmar Moreira que, mesmo com todos os
advogados pagos com o erário público, e eu sem nenhum advogado, nem mesmo da
defensoria pública, saí vitorioso nas três instâncias. Um bom jornalista pode ser medido
pelo número de processos que tem, principalmente movidos por políticos corruptos que
tentam se esconder atrás da Justiça para pelo menos por algum tempo tapear o povo.
Com relação ao fato de V. Excia. ter rescindido o contrato com o Jornal quando foi
presidente desta Casa de Leis, tem como fator principal o óleo e a água não se
misturarem nunca, nem quando centrifugados. Como V. Excia. tomou a liberdade de
citar minha vida pessoal, sinto-me também a liberdade de fazer o mesmo no mesmo teor
de igualdade. Minha vida não só profissional, mas também pessoal pode ser vasculhada
e investigada por todos os órgãos federais, estaduais e municipais, como também receita
e polícia federal. Nada tenho a esconder ou temer. Se por motivos de cumprimento do
dever com a verdade citei fatos ocorridos com V. Excia, foi estritamente com relação à
vida pública, e nunca com relação à vida profissional de V. Excia, que sempre foi uma
atividade delituosa relacionada à venda clandestina de automóveis, tendo sido já sido
escorraçado pelas autoridades policiais das ruas de Juiz de Fora, onde V. Excia. reside e
exerce este tipo de atividade. Afirmei como sendo atividade delituosa, pois além desta
prática comercial ser proibida, ainda resulta em um delito ainda maior que é a
sonegação de impostos e que qualquer malha que nem precisa ser muito fina da receita
federal pode apurar que, como V. Excia. não tendo emprego paralelo e somente com o
salário de vereador, pôde adquirir tantos imóveis urbanos e rurais? “Antes de criticar e
julgar a sujeira da casa do vizinho que você vê através da vidraça da sua, procure
conferir primeiro se não são os vidros da vidraça que estão sujos.” Resta ainda dizer que
V. Excia. pode ficar tranquilo que com relação à ocupar algum espaço nas páginas do
Jornal do qual sou diretor e redator, só acontecerá no momento certo e na ocasião
propícia, até mesmo porque os eleitores rionovenses já conhecem de sobra o
desempenho de V. Excia. durante todos os anos de legislatura. Ressalto que só enveredei
pelo caminho do “pessoal” porque me senti ultrajado e vilipendiado na minha vida
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particular e privada. Terminando, cito mais uma vez a frase que Jesus Cristo
disse para o oficial da guarda romana quando o esbofeteou ao responder para Pilatos
que era Rei, e com a qual inicio as edições do Jornal desde a primeira edição: “Se falei
mal, mostre-me o erro. Mas se falei a verdade, porque me bates?” Agradeço, senhor
Presidente, a oportunidade ao mesmo tempo em que aproveito para deixar os meus
protestos elogiosos pelo trabalho que vem realizando na presidência desta mesa diretora,
com democracia, lisura e, sobretudo competência. Atenciosamente. p.p. Pedro Tanagino.
Editor e Redator-Chefe. ORDEM DO DIA – 01 – Requerimento n°. 60/2014. Em 1° e
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 –
Requerimento n°. 61/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Vinícius
Araújo. Estou sendo muito procurado por conta deste assunto, me lembro que a quatro
ou cinco anos atrás a prefeitura tinha um quadro de funcionários preparado para este
tipo de trabalho, uma outra medida simultânea é a captura dos morcegos, no final do
requerimento eu peço que seja atendido com a máxima urgência. Em 1° e única votação.
Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Requerimento n°. 62/2014. Em 1° e
única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Gostaria de aproveitar esta
oportunidade para deixar registrado em ata a importância do trabalho que o
HEMOMINAS vem fazendo em Juiz de Fora e é a terceira vez que eles fazem isso aqui
em Rio Novo, proporcionalmente o que é feito em Juiz de Fora com a campanha daqui,
nós até ultrapassamos. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata Marques. Temos que
parabenizar também o LIONS por conseguir trazer este trabalho para Rio Novo, a Santa
Casa havia tentando por algumas vezes conseguir o mesmo trabalho, mas não teve
sucesso, por isso temos que parabenizar o LIONS por fazer esta parceria. Em 1° e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – Requerimento n°.
63/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.
PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Eder Lima. Quero primeiro agradecer a
contribuição de vocês motoristas, todas estas informações são válidas, desde já fica a
sugestão para nos reunirmos com o Executivo e que seja rápido. Em 2006 o salário
mínimo era de R$350,00 e a diária de vocês era de R$ 7,00, fazendo uma proporção
rápida, hoje, com o salário mínimo a R$ 724,00, a diária deveria ser no mínimo
R$14,00. Em relação ao estacionamento eu concordo, a questão da estrutura do carro
estar precária e o motorista ter que assumir isso eu entendo também a posição de vocês,
falo o mesmo em relação ao transporte de estudantes, tem que haver uma conversa e um
apoio mútuo, se está havendo cobrança que ocorra também um acordo. Palavra com o
presidente Guilherme Nogueira. A partir de segunda-feira entraremos em contato com o
Executivo para tentar agendar a reunião com o máximo de urgência possível para tratar
sobre esse assunto dos motoristas. Palavra com o vereador Eder Lima. A respeito dos
veículos grandes, creio que nós devemos entrar em contato com a prefeitura de Juiz de
Fora, com as secretarias responsáveis e tentar resolver o problema. Palavra com o
vereador José Adriano. É muito importante os funcionários da prefeitura participarem
destas reuniões e explicarem realmente o que está acontecendo, é importante que
sempre em todo projeto os interessados compareçam a Câmara nas votações, é
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importantíssimo o esclarecimento dos assuntos, este projeto tem que ser muito
bem pensado e a votação tem que ser feita com muita cautela. Palavra com o vereador
Vinícius Araujo. Gostaria de orientar para que no dia desta reunião com o Executivo
tenha um representante dos motoristas participando, pois pode surgir alguma situação
que nós vereadores não tenhamos total conhecimento. Palavra com a vereadora
Dulcimar Prata. Temos que parabenizar ao LIONS e LEO Clube pela iniciativa dessa
campanha de doação de sangue. Já tentamos pela Santa Casa e não conseguíamos
viabilizar uma campanha aqui. É um feito muito importante esse. Palavra com o
vereador Eder Lima. Em relação às palavras da vereadora Dulce quanto ao LEO e ao
LIONS eu quero agradecer pela instituição. Palavra com o vereador José Adriano. Em
primeiro lugar eu quero parabenizar o vereador Allan pelo centenário do XV de
Novembro que teve três dias de festas com casa cheia em todos os lugares. Rio Novo
tem muita gente que fala muito, mas não faz. Quanto ao ofício que foi lido, a minha
vida é um livro aberto para todo mundo, eu jamais vou processar uma pessoa como este
Pedro Tanagino, ele já está cheio de processos. Todos sabem que existe a Rua Batista de
Oliveira que é um ponto tradicional de venda de veículos. Hoje eu tenho uma agência de
carros, para o Sr. Pedro Tanagino saber, tenho conta no banco desde 1990, se alguém
desejar vasculha-la pode e veja se já teve um cheque devolvido. Esta pessoa tem que
sempre ouvir isso para cair na realidade, um cidadão que deixou de pagar pensão
alimentícia para seus próprios filhos. Tivemos divergências porque ele pensou que eu
daria a mesma moleza que o Ormeuzinho dava para ele. Quem é ele para ficar falando
de mim? Peço desculpas Sr. Presidente, mas tem hora que temos que falar a verdade. Se
estou aqui há tantos mandatos é porque eu fiz por merecer. Palavra com o presidente
Guilherme Nogueira. V. Exa. está no seu direito de fazer o uso da palavra em sua
defesa. A Reunião Ordinária da próxima semana fica antecipada para quarta-feira,
devido ao feriado. Em relação ao projeto n°. 009/2014, ainda não chegaram às
informações solicitadas, para que possamos vota-lo em segunda votação. Quero ainda
deixar aqui aberto para que possamos o mais breve possível votar a LDO. Palavra com
o vereador Vinícius Araújo. Volto a solicitar que venha um técnico da Planejar para que
participe conosco desta reunião sobre a 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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