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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1194/2014
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 03 de outubro de 2014.

Aos 03 (três) dias do mês de outubro 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, Dulcimar
Prata Marques. Deixou de responder por ausência o vereador Allan Martins Dutra
Borges. ATA – Dispensada a leitura da Ata n°. 1193/2014, foi à mesma aprovada por
unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 015/2014.
Autoriza o Executivo celebrar convênios e dá outras providências. Rio Novo, 25 de
agosto de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02 –
REQUERIMENTO N°. 80/2014. Exma. Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz.
DD. Prefeita Municipal. Rio Novo – MG. Os Vereadores que subscrevem nos termos
regimentais, solicitam ao Executivo Municipal que seja disponibilizado transporte
exclusivo a pacientes que fazem tratamento de hemodiálise. JUSTIFICATIVA: Fomos
procurados por pacientes que fazem o tratamento na cidade de Juiz de Fora e os mesmos
reclamaram do fato de estarem dividindo transporte com outros usuários, o que vem
tornando difícil suas rotinas. Pedimos que nosso pedido seja atendido com urgência pelo
Executivo. Câmara municipal de Rio Novo 29 de setembro de 2014. Guilherme de
Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do Carmo Mattos.
Sebastião José Esperança. Dulcimar Prata Marques e demais vereadores assinam juntos.
03 – REQUERIMENTO Nº. 81/2014. Ao EXMO. Sr. Guilherme de Souza Nogueira.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência: Solicitação. O vereador que
este subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício ao
Batalhão da Polícia Militar de Rio Novo solicitando informação quanto ao número de
policiais ativos, qual o atual efetivo (em número), há quanto tempo e por quais motivos
Rio Novo reduziu o seu número de efetivo policial, bem como quantas viaturas existem
à disposição do destacamento. Justificativa: Este requerimento, baseado na última
reunião ocorrida na presença do Ten. Fazola (comandante em exercício de nosso
batalhão) e servirá de instrumento para as cobranças frente às autoridades superiores,
sobretudo do Governo do Estado, quanto à necessidade de melhorias urgentes no
quesito segurança em nossa cidade. Sem mais para o momento, despeço-me com
elevada estima e consideração. Sala das Sessões “Messias Lopes”, em 01 de outubro de
2014. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 0 4 – REQUERIMENTO Nº.
82/2014. Ao EXMO. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. Referência: Solicitação. O vereador que este subscreve requer
que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício à Delegacia de Polícia Civil
de Rio Novo solicitando as seguintes informações: número de policiais civis que
atendem nossa cidade e demais funcionários, quantas viaturas existem a disposição da
delegacia, qual a escala de horários de atendimento do Delegado de Polícia em nossa
cidade e quais as reivindicações da classe para melhorias no trabalho oferecido à
população. Justificativa: Este requerimento, como o anterior, servirá de instrumento
para as cobranças frente às autoridades superiores, sobretudo do Governo do Estado,
quanto à necessidade de melhorias urgentes no quesito segurança em nossa cidade. Sem
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mais para o momento, despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, em 01 de outubro de 2014. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente.
ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 015/2014. Autoriza o Executivo celebrar
convênios e dá outras providências. Encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. 02 – Requerimento n°. 080/2014. Em 1° e única discussão.
Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Queria falar também que estes pacientes
de hemodiálise não podem transitar com outros tipos de pacientes por conta da sua
baixa imunidade, é mesmo necessário um carro exclusivo. Palavra com a vereadora
Dulcimar Prata. Este requerimento é mesmo necessário, a situação deles é lamentável.
Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Eu gostaria que a vereadora afirmasse se
pode ou não ser transportado junto com outros? Palavra com a vereadora Dulcimar
Prata. Realmente a imunidade desses pacientes é bem baixa. Em 1° única votação.
Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Requerimento n°. 081/2014. Em 1° e
única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Estes dois requerimentos são para
instrumentalizar nossa cobrança, é bom que tenhamos um documento emitido pelos dois
órgãos para que quem sabe possamos conseguir aumentar este efetivo, mas temos que
continuar lutando e não desanimar. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. É
muito importante que estes contatos continuem, temos até mesmo que parabenizar as
polícias, pois estão fazendo blitz e parando mesmo. Palavra com o vereador José
Adriano. Também parabenizo o vereador Eder Lima pelo requerimento, a polícia está
mesmo trabalhando, o tenente deu uma palavra de profissional honesto, outro assunto é
o caso do Juiz Titular que está muito próximo de acontecer, com isso a segurança
pública em nosso município melhorara muito e prova que nossa batalha não foi em vão.
Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – Requerimento
n°. 082/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos
presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Eder Lima. Consultando o Sr.
Adilson eu gostaria de fazer um requerimento VERBAL solicitando a retirada de lixos e
entulhos no final da Rua Arthur Bernardes, próximo do número 255, na subida do
Cristo e também ali próximo à entrada da passarela. Em 1° e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Vinicius Araújo.
Ainda sobre o requerimento da hemodiálise, é o que eu sempre digo, saúde não é lugar
de fazer economia. Há algum tempo, conversando com a prefeita sobre a suspensão do
serviço da ACISPES ela me disse que economizava quase dois mil reais. Gostaria de
fazer um requerimento verbal solicitando do executivo cópia do contrato entre a
prefeitura e a empresa Rio Novo Turismo e também o processo licitatório. Palavra com
o presidente Guilherme Nogueira. Visitei a fábrica a qual se pretende ceder o galpão, a
informação é de que o local em questão não é onde está alugado, mas o outro um pouco
antes. Temos o parecer da comissão jurídica sobre o projeto. Palavra com o vereador
Sebastião Esperança. Realmente a necessidade do Sr. Ivan aumentar o espaço é muito
grande e ele quer oferecer mais emprego. Palavra com o vereador Vinícius Araujo.
Levantei a questão do galpão e estive com o Juninho e ele me disse que realmente não é
o galpão que ele está utilizando que se pede a doação. Palavra com a vereadora
Dulcimar Prata. Gostaria de saber se os vereadores tem algum conhecimento a respeito
da Casa Lar, peço aos colegas da comissão de saúde para que possamos nos inteirar do
assunto, não sei ainda qual o caminho para chegarmos até lá, nós não podemos ficar
sem participar deste caso, a comissão de saúde precisa agir. Palavra com o vereador
Eder Lima. Sem dúvida, eu li a matéria no jornal, parece que a denúncia já foi
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protocolizada no Ministério Público, temos que saber se as ações estão sendo motivadas
por estas denúncias. Ter uma conversa com o conselho municipal de saúde, a função
dos conselho deveria ser muito mais ativa, tendo em vista que o Asilo recebe recursos
públicos o conselho deve ter conhecimento de tudo. Para saber qual será o nosso
próximo passo. Eu acompanhei pelas redes sociais, parece que alguns munícipes
sabendo da denúncia do jornal estiveram lá e eles discordaram um pouco da notícia.
Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Para que o Ministério Público não feche
mais um entidade em Rio Novo, temos que levar em consideração, por exemplo, o que
o Sr. Celso Mazzoni tem falado, o Asilo consegue funcionar dentro do possível. Palavra
com o vereador Eder Lima. Tendo em vista as confusões que tem acontecido na praça
aos finais de semana por conta de veículos, animais e motos, temos que verificar qual a
função do vigia noturno. O ofício é para ampliar a área de bloqueio na praça. Palavra
com o vereador Eder Lima. Sobre a guarda municipal, mesmo sabendo que os recursos
do município são escassos, mesmo assim talvez fosse uma solução, seria mais uma
ferramenta contra a criminalidade. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da
palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.

3

