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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1229/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 22 de maio de 2015.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2015, às 19h00 min, em sua sede própria,
reuniu-se em sessão Ordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência do
vereador Vinícius Carvalho de Araujo e com a presença dos seguintes vereadores:
Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Eder Lima Moreira, José Adriano
Tostes Xavier, Allan Martins Dutra Borges, Carlos Alberto do Carmo Mattos,
Guilherme de Souza Nogueira e Dulcimar Prata Marques. ATA – Dispensada a leitura
d a Ata n°. 1228/2015 foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes.
EXPEDIENTE – 01 – Ofício n°. 154/2015. Em atenção ao ofício 052/2015,
encaminhamos a Planilha Original do Projeto de Construção de edificações para atender
diversos setores administrativos, objeto do Projeto de Lei n°. 004/2015. A referida
planilha apresenta a Planilha Original do Projeto do Convênio e ainda os quantitativos
glosados e os quantitativos acrescidos, em função da necessidade de readequação do
projeto arquitetônico. Acompanha a planilha a memória de cálculo. Buscando informar
os nobres edis, ressaltamos que a SEGOV-MG exige a apresentação da documentação
completa para análise (o que inclui a dotação orçamentária adequada e suficiente para
cobrir a despesa gerada pela ampliação de meta, objeto do projeto supracitado). Isto
posto, informamos que a depender a data que a planilha for analisada, poderão os preços
unitários serem alterados, de acordo com a variação da planilha referencial da SETOPMG, usada por todas as secretarias do Governo de Minas Gerais para regulamentar os
preços públicos a serem praticados e respeitados, motivo pelo qual o pedido de crédito
foi feito em valor superior ao valor atualmente estimado. Sem mais, subscrevemo-nos,
com protestos de elevada estima e consideração. Maria Virginia do Nascimento Ferraz.
Prefeita Municipal. 02 – Projeto de Lei n°. 004/2015. ”Autoriza a abertura de Crédito
Especial no valor de R$ 40.000,00 e dá outras providências”. Rio Novo, 01 de abril de
2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 03 – Projeto de Lei
n°. 005/2015 que “Autoriza Abertura de Crédito Especial no valor de R$ 40.000,00 e dá
outras providências”. Rio Novo, 10 de abril de 2015. Maria Virginia do Nascimento
Ferraz. Prefeita Municipal. 04 – Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos.
Ref.: Plano Decenal Municipal de Educação de Rio Novo – 2015/2024. Relatório: o
referido Plano atende aos preceitos determinados pelo Art. 214 da Constituição Federal,
no que tange: 1- erradicação do analfabetismo; 2- universalização do atendimento
escolar; 3- melhoria da qualidade escolar; 4- formação para o trabalho; V- promoção
humanística, científica e tecnológica do País; e 5- estabelecimento de meta de aplicação
de recursos em educação como proporção do produto interno bruto (Emenda da
Constituição n°. 59, de 2009). Além disso, segue os princípios definidos pelo Art. 9° da
LDB/1996, pelo Art. 204 da Constituição Estadual MG/89 e as referências existentes na
Lei Orgânica Municipal, bem como na Lei 944/2006. Assim sendo, corroborando o
parecer do Procurador Jurídico desta Casa, atende às constitucionalidades e deve seguir
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à votação do plenário. Conclusão com indicação de inclusão de texto. Por terem sido
atendidas as exigências constitucionais e legais acima especificadas, esta comissão opta
pela aprovação do Projeto. E sugere, para votação do plenário junto a este parecer, a
inclusão em “Objetivos/Metas”, na página 32, do Ensino Fundamental, no seu item 1.7
os seguintes termos: “ofertas de estágios (na forma de Programas do tipo Pequeno
Aprendiz)”, ficando o mesmo com a seguinte redação: 1.7 – Oferecer atividades
extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive
mediante certames, ofertas de estágio (na forma de Programas do tipo Pequeno
Aprendiz) e concursos municipais; e na página 39, do Ensino Superior, a inclusão do
seguinte tópico: 3 – Criar um programa para contratação de estagiários rionovenses da
área da Educação, a curto prazo, para promover apoio financeiro e estímulo de
seguimento de carreira no munícipio aos estudantes que estejam cursando Ensino
Superior ou Técnico. Sem mais para o momento, segue este parecer assinado por seus
membros com suas respectivas opiniões quanto á aprovação ou não do mesmo. Sala das
Sessões, Rio Novo, 20 de maio de 2015. Presidente. Eder Lima Moreira. A favor. VicePresidente. Dionísio Da Dalt Netto. A favor. Membro. Sebastião José Esperança. A
favor. 05 – Projeto de Lei n°. 008/2015. Aprova o Plano Decenal Municipal de
Educação e dá outras providências. Rio Novo, 27 de abril de 2015. Maria Virginia do
Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 06 – Assessoria Jurídica. Projeto de Lei n°.
011/2015 que “Autoriza o pagamento do Piso Nacional para os Agentes que menciona”.
PARECER prévio - Solicitação da Presidência da Câmara. O Projeto de Lei 011/2015
em epígrafe, remetido à Câmara Municipal pelo Executivo, em seu preâmbulo, pretende
autorização ao Executivo para pagamento do Piso Nacional estabelecido pela Lei
Federal 12.994/2014, como remuneração aos Agentes Epidemiológicos e Comunitários
de Saúde. Na realidade, a remuneração devida aos citados servidores é uma
determinação já estabelecida pela legislação federal, conforme recursos repassados pela
União. Em anexo à mensagem de remessa do projeto, a estimativa do Impacto
Orçamentário- Financeiro mencionando a dotação orçamentária e os recursos
mencionados no artigo 2º, ou seja, “transferência dos recursos por parte do Governo
Federal” além da receita própria municipal. Trata-se, portanto, de projeto legal quanto à
sua autoria e iniciativa, para ser remetido às Comissões Permanentes com vistas a
pareceres necessários ao prosseguimento do processo legislativo. Câmara Municipal de
Rio Novo, 20 de maio de 2015. Brenildo Ayres do Carmo. Assessor Jurídico. 28977/
OABMG. 07 – Projeto de Lei n°. 011/2015 que “Autoriza o pagamento do Piso
Nacional para os Agentes que menciona”. Rio Novo, 19 de maio de 2015. Maria
Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 08 – Ofício n°. 10/2015. Referente
Ofício CM/2015/50. Em atenção ao ofício supracitado venho por meio deste comunicar
aos nobres Edis que estaremos presentes na reunião de hoje, 22 de maio, data
disponibilizada por esta Casa para prestar os esclarecimentos devidos. Sem mais,
despeço-me cumprimentando-os com votos de distinta consideração. Karina Dias
Tanagino. Coordenadora da Vigilância Sanitária. 09 – Ofício n°. 056/2015. Vimos por
meio deste encaminhar em anexo, cópia dos extratos das contas do Índice de Gestão do
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Sistema Único da Assistência Social, n°. 12.177-0 e 13.167-9, e, ainda os extratos das
contas do Índice de Gestão do Programa Bolsa Família, n°. 9.680-6 e 13.166-0. Tal
encaminhamento visa atender a solicitação do nobre vereador Guilherme de Souza
Nogueira, quando da minha participação na sessão ordinária, ocorrida no dia 29 de abril,
referente a esclarecimentos sobre o PL 005/2015. Certa de ter podido contribuir com os
trabalhos desta Casa, reitero meus votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente. Ana Claudia do Nascimento. Gestora da Assistência Social. Foi cedida
a palavra a Karina Tanagino, Coordenadora da Vigilância Sanitária no Munícipio de
Rio Novo, que explanou sobre as funções inerentes ao cargo, como é feita a fiscalização
e como vem sendo realizado o trabalho no munícipio. Palavra com o vereador
Guilherme Nogueira. Entendo as dificuldades a respeito da implantação da vigilância
sanitária, é de extrema importância, mas pelo fato de não ter sido introduzida
anteriormente, hoje muitos comerciantes ainda estranham a atuação do órgão, a
conscientização é mesmo lenta. Uma coisa que eu gostaria de saber é a totalidade dos
comércios visitados, mas como você disse, praticamente todos já receberam a vigilância
em seu estabelecimento. Rio Novo tem fabricações caseiras na zona rural, há visita a
estes locais? Karina Tanagino. Eles não são cadastrados, deveria ser o S.I.M. que os
fiscalizasse, a vigilância apenas recolhe o produto final no comércio, a visita ao
fabricante é de responsabilidade do serviço de inspeção municipal. Guilherme Nogueira.
Qual o protocolo de datas? Karina Tanagino. Depende do grau de risco, normalmente
utilizamos prazo de trinta dias para se regularizar nos casos mais comuns e quinze dias
quando exige mais urgência. Vinicius Araujo. Uma das reclamações dos comerciantes
foi a respeito do prazo para adequação que tem sido colocado para eles, uma dúvida que
tenho é se a fiscalização intensa é iniciativa de algum órgão federal ou é do Executivo.
Karina Tanagino. Tudo que fazemos devemos resposta ao Estado, os prazos apontados
por eles devem ser respeitados. Allan Borges. Realmente a reclamação sobre prazo
existe com todos nós, agora é hora de usarmos o bom senso para que o serviço seja
feito, um comerciante me relatou que houve uma exigência acima da média por conta de
uma reforma que estaria sendo realizada em seu estabelecimento para se adequar as
exigências da vigilância sanitária. Eder Lima. Gostaria de fazer um pedido a Karina
para que ajude-nos na estruturação do S.I.M., eu venho pedindo a implantação do
serviço há mais de quatro anos, os produtores rurais precisam levar suas mercadorias
para outros municípios, sem este selo fica difícil para eles. Karina Tanagino. Já está em
andamento a implantação do S.I.M., estou aguardando que chegue a minhas mãos a Lei
que regulamenta o S.I.M., já estamos dando andamento no processo. Guilherme
Nogueira. Como é o contato com a vigilância sanitária de Juiz de Fora? Karina
Tanagino. Farmácias, Drogarias, PSF’s e UBS, foram passados para nós fiscalizarmos,
mas ainda não recebemos o treinamento. Vinícius Araujo. Muitos alegam a forma como
tem sido abordado no comércio a respeito dos produtos caseiros. Karina Tanagino. O
comerciante que estiver comprando produtos caseiros, assume o risco. Sebastião
Esperança. Como é realizado o novo alvará, depois que o comerciante se adequa as
normas da vigilância? Karina Tanagino. A partir do momento que o comerciante receba
o relatório e esteja apto, ele mesmo solicita o alvará. Olhamos cada local como todos os
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outros, eles tem as normas que devem ser respeitadas, nos mercados a inspeção é feita
em cada departamento, o alvará precisa estar em local visível, garantindo que o
estabelecimento esta ok. Um dos comerciantes presentes, disse que a vigilância sanitária
tem feito bem ao comércio, mas é preciso que o comerciante entenda o benefício do
serviço para sua atuação. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 004/2015.
”Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 40.000,00 e dá outras
providências”. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1°
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°.
005/2015 que “Autoriza Abertura de Crédito Especial no valor de R$ 40.000,00 e dá
outras providências”. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em
1° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – Parecer da
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Plano Decenal Municipal de Educação. Em
1° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – Projeto de Lei
n°. 008/2015. Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação e dá outras providências.
encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra
com o vereador Eder Lima. Estou fazendo uma sugestão de inclusão de texto, eu li o
plano, seguiu todas as exigências, no ensino fundamental, dentro da formação para o
trabalho, sugeri que incluísse que fossem também ofertados estágios nas séries finais do
ensino fundamental. Em 1° votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 05 –
Projeto de Lei n°. 011/2015 que “Autoriza o pagamento do Piso Nacional para os
Agentes que menciona”. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Guilherme
Nogueira. Gostaria de deixar registradas minhas felicitações para que mesmo
tardiamente o Executivo esteja encaminhando este projeto para que seja reajustado o
valor dos agentes de saúde, mas infelizmente há um erro. Este piso na verdade deveria
ser corrigido o ano passado, o pagamento deveria estar sendo feito com efeito
retroativo. A Casa deveria através de um pedido de prazo, ver desde quando estão
recebendo, se necessário até alterar o artigo quinto através de emenda. Vamos aprovar o
piso dos agentes, mas se era para ter reajustado lá atrás, que seja corrigido direito.
Solicito prazo pela comissão de Finanças e Orçamento, para saber a partir de quando foi
recebido este recurso. Palavra com o vereador Eder Lima. Na justificativa está também
que o único problema de recebimento é que um não está recebendo e outro está, então
temos que ver bem o que vem sendo feito. Palavra com o vereador Allan Borges.
Acredito que a partir do momento que esta Lei passe a vigorar o município teria que
cobrir esta diferença, infelizmente estão vendendo ilusão ao funcionário, para que isso
se ainda estão aguardando um repasse do Governo Federal? Palavra com o presidente
Vinícius Araujo. O projeto foi recebido pela Câmara no dia 19, tão logo ele chegou foi
colocado em votação. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Na próxima semana, a
respeito dos prazos solicitados, agendei para o dia 29, às 15h, reunião com os
proprietários de terrenos no Distrito Industrial. Chegou nesta casa, mas ainda não foi
colocado em votação, um projeto de lei que diz respeito ao transporte dos estudantes,
provavelmente entrará na próxima semana, mas avisarei com antecedência. PALAVRA
LIVRE – Palavra com o vereador José Adriano. Parabenizo nossa professora Telma por
suas palavras a respeito da vigilância sanitária, realmente tem que ser levado à risca,
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outra coisa é um pedido, que V. Exa. envie um ofício ao secretário de saúde
parabenizando todos os agentes de saúde pelo trabalho que vem sendo feito a respeito
do combate a Dengue, nós temos que parabenizar quando é merecido. Palavra com o
vereador Eder Lima. Gostaria também que fosse enviado um ofício solicitando a
reforma do banheiro público. A respeito da pauta de hoje, não sei se já é ideia do
presidente, fazermos uma extraordinária para já votarmos estes projetos. Palavra com o
vereador Allan Borges. Esta semana estive na praça de esportes, os entulhos que
continuam lá estão terríveis, poderiam ao menos fazer a limpeza do local. Não havendo
mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se
lavrasse a presente Ata.
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