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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1212/2015
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 22 de janeiro de 2015.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2015, às 19h30 min, em sua sede
própria, reuniu-se em sessão Extraordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a
presidência do Vereador Vinicius Carvalho de Araujo 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, Guilherme de Souza Nogueira e Dulcimar Prata Marques. Respondeu por
ausência o vereador Allan Martins Dutra Borges ATA – A Ata n°. 1211/2014 será
votada posteriormente. EXPEDIENTE – 01 – Sessão realizada a pedido dos alunos
usuários do transporte escolar interurbano. PALAVRA LIVRE – Palavra com o
presidente Vinicius Araujo. Um pai de aluno me procurou porque foi informado de que
o ônibus de estudantes seria cortado. Todos ficaram surpresos. Procurei a prefeita para
diálogo. Ela informou que está fazendo um levantamento para negociar com os
estudantes. A secretária de educação me disse que marcaria uma reunião com os
estudantes essa semana. A prefeita me disse que pensou em colocar dois micro-ônibus
da prefeitura para substituir um ônibus. O que podemos fazer é abrir um diálogo com a
prefeita e tentar ajudar vocês. Foi cedida a palavra a Isabel, representante dos alunos,
que leu um documento explanando as reivindicações dos estudantes, discordando do
valor estipulado pelo executivo e solicitando planilha de custos do executivo para
chegar ao valor determinado, qual o processo utilizado para a contratação da empresa
prestadora do serviço de transporte, etc. palavra com o presidente Vinicius Araujo. A
prefeita me disse estar impossibilitada de estar aqui hoje, mas disse que nos receberá na
segunda-feira a tarde. Não tenho dados oficiais. São em torno de cem alunos. No ano
passado o custo dos ônibus era de vinte e dois mil reais. Com a proposta do executivo
de se pagar duzentos e cinquenta reais por aluno, ficariam em vinte e cinco mil reais.
Sendo assim vocês não precisariam de intermédio da prefeitura. Poderiam procurar e
negociar diretamente com a empresa prestadora do serviço. Palavra com o vereador José
Adriano. Desde o início falei com a prefeita que ela não teria condições de dar ônibus
gratuitamente aos estudantes e hoje está acontecendo tudo isso. Quando prometemos
alguma coisa temos que cumprir. Eu sabia que ela não conseguiria manter o ônibus de
graça. Ela poderia arcar com o ônibus desde que não lotasse a prefeitura de
funcionários. Um estudante não tem como pagar duzentos e cinquenta reais por mês
com transporte. Educação é o nosso futuro. Tenho certeza que nosso presidente se
empenhará nessa luta por vocês. Nossa prefeita deveria estar presente para resolver a
questão com vocês. Sugiro ao presidente que a Câmara, se possível, contribua com dez
mil reais com o ônibus dos estudantes. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira.
tudo começou com uma promessa irresponsável com intuito de angariar votos, sem
conhecer o orçamento do munícipio. O fundo de participação já vinha caindo. Foi uma
promessa para enganar os estudantes. Há alunos que só iniciaram os cursos pelo fato do
transporte ser gratuito e agora se vê nessa situação. Tem que se unir e pressionar porque
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a força de vocês é grande. Analisando as notas de empenho do executivo fiz um rápido
levantamento de gastos com cargos de confiança e assessorias, soma um total de trinta e
cinco mil reais, o que cobriria tranquilamente os custos com a empresa de ônibus dos
estudantes. Cortando metade desses assessores já paga mais da metade do transporte
escolar. Prometeu tem que cumprir. A prefeita deve ter peito e cortar esses gastos. Peço
ao presidente que na reunião de segunda-feira ela mexa na estrutura dela e corte gastos.
Palavra com o vereador Eder Lima. Concordo com o José Adriano. Se existe algum
lugar no munícipio que sobra dinheiro é na Câmara, acho que a Câmara tem condições
de ajudar com dez mil reais. Em curto prazo a ajuda daqui seria a melhor opção. Fui
estudante e pagante e certamente meu lugar seria aí com vocês. Tendo em vista as
devoluções dos presidentes anteriores acho que a Câmara pode arcar com essa ajuda.
Palavra com o presidente Vinicius Araujo. Com relação ao repasse de verbas, sabemos
bem como funciona. Não adianta fazer documento em cartório. A verba devolvida pela
Câmara é direcionada pelo executivo para onde ele quiser. A Câmara não pode
determinar isso. No caso do ônibus vamos lá fazer um acordo com ela. Vocês
estudantes e nós vereadores estaremos presentes e acho que ela não terá como se furtar a
isso. Estou assumindo a Câmara agora, nossa verba é vinculada ao executivo e está
caindo. Não gostaria de fixar um valor agora. Vocês podem contar com a ajuda da
Câmara dentro das nossas possibilidades. Façamos uma proposta para levar a prefeita e
de acordo com o que ela definir a gente complementa. Concordo que prioridade são
saúde e educação com certeza. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Vamos nos
encontrar com a prefeita e tentar ajuda-los. Formem uma comissão de alunos para ir até
lá com os vereadores para nos reunir com a prefeita e buscar uma solução. Palavra com
a vereadora Dulcimar Prata. Ano passado vocês pagaram cem reais já com dificuldades.
Cheguem num consenso de um valor que vocês possam pagar. Tudo é questão de sentar
e conversar. É nosso futuro que está em jogo. Vamos até a prefeita conversar. Palavra
com o Presidente Vinicius Araujo. Não devemos chegar à prefeitura e oferecer dinheiro,
mas esperar a proposta que ela tem a oferecer. A prefeita reclamou sobre os atrasos no
pagamento ou mesmo a falta de pagamento. Prefeitura não deveria fazer essa cobrança,
isso deveria ser regulamentado e cobrado pela empresa prestadora do serviço de
transporte. Após deliberarem sobre o assunto, ficou assim definido o ofício que será
enviado a Prefeita: Ofício n°. CM/2014/002. Rio Novo, 22 de janeiro de 2015. A Exma.
Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. DD. Prefeita Municipal de Rio Novo – MG.
Assunto: Transporte Escolar Interurbano. Senhora Prefeita. A Câmara Municipal de Rio
Novo, juntamente com a Comissão de Estudantes, tendo em vista que através de contato
anterior do Presidente desta Casa Vinícius Carvalho de Araújo, no qual foi confirmada a
disponibilidade do Executivo, na tarde de segunda-feira, vem através deste solicitar uma
reunião em caráter de urgência na segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2015, às
17h00min. Gostaríamos de contar nessa reunião com a presença da empresa prestadora
do serviço de transporte interurbano. Atenciosamente. Vereadores: Vinícius Carvalho
de Araujo. Dulcimar Prata Marques. Eder Lima Moreira. Guilherme de Souza Nogueira.
José Adriano Tostes Xavier. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José
Esperança. Dionísio da Dalt Netto. Comissão Formada Pelos Estudantes: Bruna de
2

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral - Tel/Fax – 32 32742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

Souza Basílio. Isabel de Fátima Cruz Silva. Giulio Agostinho Miranda. Renan dos Reis
Jannuzzi. Natacha Otaviano Brasil de Oliveira. Cassia Semedo Rabite. Edvânia Angelo.
Patrícia Salles Matozinhos. Allan Martins Dutra Borges. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.
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