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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1357/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 19 de setembro de 2017 .

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2017, às 19:00 (dezenove
horas), no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência da Vereadora Dulcimar
Prata Marques, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores:
Carlos Alberto do Carmo Mattos,Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto,
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo,
Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves
Caetano. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques declarou aberta a
Sessão Ordinária da Câmara Municipal, solicitou dispensa da leitura das atas de
nº 1356/2017, que foi colocada em discussão e votação sendo aprovada por
unanimidade, passando a seguir para leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1Projeto de Lei nº 030/2017 do Executivo: “Autoriza a abertura de crédito
especial e dá outras providências”. 2-Projeto de Lei nº 031/2017 do Executivo:
“Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”. 3-Projeto de
Lei nº032/2017 do Executivo: “Autoriza o município a participar de consórcio
e dá outras providências”. 4-Projeto de Lei nº 033/2017 do Executivo:
“Autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e dá outras
providências. 5- Projeto de Lei nº034/2017 do Executivo“Autoriza a abertura
de crédito especial e dá outras providências”. 6-Requerimento nº. 194 /2017.
Autores: Vereadores Emanuel Ayres, Dionísio Da Dalt e Daniel Dias.A Exma.
Sra. Vereadora Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal
de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na
forma do Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao
Executivo Municipal a seguinte solicitação:Providenciar melhorias na
sinalização horizontal e vertical no trevo/rotatória localizado no Bairro
Cerâmica – saídas para Goianá e São João Nepomuceno. JUSTIFICATIVA: A
sinalização é insuficiente para orientação dos motoristas, principalmente para
aqueles que não tem o costume de passar por esta região. E mesmo os que
transitam por ali rotineiramente ficam sujeitos a se envolverem em acidentes,
pois os veículos que vem do sentido São João, geralmente entram em alta
velocidade, sem atentar para os que vem do sentido Goianá. Enfim, são
constantes as reclamações que ouvimos sobre aquele trevo/rotatória.Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 21 de setembro de 2017. Dionísio Dadalt– PT,
Emanuel Ayres – PSB
e
Daniel Dias – SD. 7-Requerimento nº
195/2017Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Jordão de Amorim
Ferreira,DulcimarPrata Marques, Pedro Gonçalves Caetano, Carlos Alberto
do Carmo Mattos e IvaltoRinco de Oliveira.À Câmara Municipal de Rio Novo.
Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação
regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo
Sr. Ormeu Rabello Filho -Solicitam do executivo que seja disponibilizado o
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caminhão pipa para molhar as plantas e
gramados das praças da
cidade.JUSTIFICATIVA: “Devido ao longo período de estiagem, nossas praças
estão com sua vegetação seca, necessitando urgentemente que seja
molhada”.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 22 de setembro de 2017.Eduardo
Luiz Xavier de Miranda, Jordão de Amorim Ferreira, DulcimarPrata Marques,
Pedro Gonçalves Caetano, Carlos Alberto do Carmo Mattos e IvaltoRinco de
Oliveira. 8- Leitura de Comunicado: A Liga de Malha de Rio Novo informa
que foi premiada com o terceiro lugar no Campeonato Regional da Liga de
Malha de Juiz de Fora 2017, tendo participado os seguintes jogadores: Juscelino
Rabelo Lima, Luiz Renato Gastaldelli, José Gonçalves da Cruz, Francisco de
Assis da Cruz, Messias Olegário Balbino, Juarez Nascimento de Souza, Clério
Simão da Costa, Geraldo Magela Dutra, Hélio Resende Lima, Roni Ferraz
Machado, José Faria, Geraldo Guarani, Jerson Pereira, José Marques dos Santos,
Jair da Silva e Jovano Gonçalves da Cruz. 9-Leitura do Convite da Câmara
Municipal de Juiz de Fora: O Presidente da Câmara Vereador Rodrigo Mattos
e a Vereadora Delegada Sheila convidam para Sessão Solene de Outorga do
Titulo de Cidadão Honorário de Juiz de Fora à Rogério de Melo Franco de Assis
Araújo no dia 29 de setembro às 19:00 (dezenove) horas no Auditório da 4ª
Região Integrada de Segurança Pública, na Rua Tenente Guimarães nº 533Nova Era. 10- Leitura de Convite : “VII Fórum de Desenvolvimento de Juiz
de Fora e Região da Zona da Mata e Vertentes que objetiva o crescimento
regional, a ser realizado nos dias 05 e 06 de outubro de 2017 no GranVictory
Hotel em Juiz de Fora - MG. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 030/2017
do Executivo: “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras
providências”. Colocado em segundadiscussão e votação, encaminhado para as
comissões emitirem parecer. Aprovado por unanimidade em segunda
discussão e votação. 2- Projeto de Lei nº 031/2017 do Executivo: “Autoriza a
abertura de crédito especial e dá outras providências.” Colocado em segunda
discussão e votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer.
Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. 3-Projeto de
Lei nº 032/2017 do Executivo: “Autoriza o município a participar de consórcio
e dá outras providências”. Colocado em primeira discussão. Palavra com o
vereador Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo: Disse que observou
algumas divergências no projeto e para uma melhor análise solicitou prazo
regimental pela comissão de Justiça e Redação Final. 4- Projeto de Lei nº
033/2017 do Executivo: “Autoriza a abertura de Créditos Adicionais
Suplementares e dá outras providências. Palavra com o Vereador Dionísio Da
Dalt Netto: Solicitou prazo regimental pela Comissão de Obras e Serviços
Públicos. 5- Projeto de Lei nº 034/2017 do Executivo: “Autoriza a abertura de
crédito especial e dá outras providências”
A Presidente Vereadora Dulcimar
Prata Marques concedeu a palavra ao Secretario de Saúde do Município para
que fizesse uma explanação sobre o projeto, e disse que o referido projeto não
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entrará em votação nesta sessão por falta de tempo hábil para emissão do
parecer jurídico. Palavra com o Secretário de Saúde Guilherme de Souza
Nogueira: Cumprimentou a todos e agradeceu a oportunidade de estar
explanando sobre esse projeto que é direcionado a área da saúde e disse que
“hoje o município e todos os entes da federação possuem seus blocos, bloco da
vigilância e saúde, bloco da atenção básica, bloco da gestão do SUS e o bloco da
média e alta complexidade, para quem não sabe o bloco da média e alta
complexidade dentre outras ações que tem, está inserida também a programação
pactuada integrada que é a PPI, não sei se algum de vocês já ouviram falar, é
mais familiarizada para quem trabalha na área da saúde, então, dentro da PPI
existe duas formas de gestão desse recurso, a PPI é nossa, do município, o
recurso é nosso, o governo federal disponibiliza o recurso para o município, mas
o município pode optar por duas forma de gestão deste recurso, gestão estadual
ou gestão municipal, gestão estadual é você deixar o dinheiro do município na
mão do estado, para ele administrar o seu recurso, colocar metas que caso você
não cumpra, o recurso fica parado no estado, e o estado vai trabalhando com o
recurso do município, hoje Minas Gerais é o estado que tem menos municípios
com a gestão municipal do seus recursos, Rio Novo está entrando a partir de 1º
(primeiro) de outubro, no seleto grupo, que não tem nem 100 (cem) entre 853
(oitocentos e cinqüenta e três) municípios que estão pleno municipal, vocês
devem estar se perguntando por que os outros municípios não tomam essa
atitude, a resposta é porque dá trabalho, se hoje nós temos 1000 problemas, a
partir de 1º de outubro nós vamos ter 10.000, porque tem que ter um controle
maior, ter que fazer os contratos direto com seus prestadores, ter um controle
dos seus prestadores, mas tem também os benefícios para a população, se hoje a
gente pensar na estabilização dos serviços essências dentro da nossa sociedade,
dentro do nosso município a gente passa por essa gestão plena do município,
para vocês terem idéia do que eu estou falando aqui hoje, Rio Novo nos últimos
3 (três) anos deixou de receber cerca de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
só de exames laboratoriais, porque o município não tinha gestão sobre o seu
prestador e não tinha o laboratório, o dinheiro vinha na nossa PPI, mas como
não tinha o prestador, o estado ficava com o dinheiro, então a partir de agora o
município assume a responsabilidade e passa a poder trabalhar em cima dos
nossos recursos, se chegar amanha na nossa PPI a gente tiver a oportunidade de
restabelecer o serviço aqui, a medida é simples, a gente mostra pra nossa
superintendência que temos capacidade de prestar aquele serviço e o dinheiro ao
invés de ficar perdido no estado, vem para os cofres do município, se você for
analisar é pouco, são R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de exames laboratoriais
por ano, não resolve mas ajuda a resolver o problema, nós assumimos a
secretaria com 1600 pedidos de exames parados, é uma coisa inimaginável
pensar em acabar com essa demanda reprimida, mas hoje o município gasta em
média R$12.000,00 (doze mil reais) em exames de sangue, se juntarmos os
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R$12.000,00 (doze mil reais) mais R$ 6.000,00 (seis mil reais) que é do
município que estava perdido, teremos R$18.000,00 (dezoito mil reais) de
exame de sangue, esse é só um dos exemples que podemos dar em relação aos
benefícios da gestão plena, e para o estado não é interessante em momento
algum que os municípios tomem essa atitude, pois isso representa na conta do
estado todo mês certa de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), hoje temos
mais de setecentos municípios que ainda possuem a gestão estadual, e o estado
movimentando o recurso desses municípios, antigamente o município produzia,
mandava seus dados para o estado, o estado processava e mandava para a união,
depois a união enviava para o estado o nosso dinheiro, isso em questão de dez
dias após o processamento, e o estado levava cerda de sessenta dias para mandar
o dinheiro para o município, pra o estado isso é interessante, pois coloca o
dinheiro na conta pra render juros e assim ele vai conseguindo trabalhar, agora
passa a ser, município e união, produzimos e mandamos a produção para o
ministério da saúde, ele processa e cinco dias depois de processado o recurso cai
na conta do município para ele trabalhar a média e alta complexidade, que são
os exames de ressonância, tomografia, fisioterapia, todos esses procedimentos
entram no bloco da média e alta complexidade, e nós precisamos muito desses
recursos para melhorarmos a nossa qualidade na saúde, porque em tempos de
crise qualquer recurso novo que possamos vislumbra, que possamos ter, seja um,
dois ou três mil, podem estar certos que vamos correr atrás, porque faz falta e a
demanda é crescente, temos uma alta judicialização que herdamos, graças a
Deus em nosso mandato não tivemos nenhuma, mas herdamos algumas que
consomem uma porcentagem do orçamento muito grande, então nós temos que
trabalhar porque estamos aqui pra resolver os problemas, e nós temos que
resolver, a explanação é bem breve e espero que todos tenham entendido, o
motivo para eu estar aqui pra exemplificar pra vocês, é porque conforme o
projeto diz, nós assumiremos essa gestão dos prestadores a partir de 1º de
outubro, então eu conversei com a Presidente e fiz um pedido em nome do
Prefeito Ormeu Rabello, que VV. Ex.ᵃˢ, se for da concordância de todos,
reúnam ainda essa semana já com o parecer do jurídico para ter a possibilidade
de estar aprovando esse projeto, pois precisamos ter a legalidade contábil de
estar apto a receber esses recursos, o projeto veio com caráter de urgência
urgentíssima e foi um projeto trabalhoso para chegar até nele, se tivéssemos
tido condições de apresentá-lo com trinta dias de antecedência, óbvio que
teríamos apresentado, mas para chegar a esse passo aqui foram muitas viagens a
Belo Horizonte, muitas reuniões, muitas consultas em setores contábeis, tudo
para que pudéssemos formular; hoje eu estava em Juiz de Fora em uma reunião
e fiz contato com a Sra. Irlene de Oliveira Reis e ela me informou que havia
conseguido formular dentro da legislação, então pedi a licença a Senhora
Presidente para que eu pudesse explanar e pedir o apoio para que isso seja um
marco e tenho certeza que Rio Novo só tem a ganhar, e mais um exemplo que
4

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral-/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

posso dar para vocês é que na Micro região de Juiz de Fora os únicos
municípios que possuem gestão plena de seus recursos são; Juiz de Fora, Santos
Dumont, Lima Duarte e São João Nepomuceno e agora Rio Novo passa a fazer
parte desse seleto grupo, é o que tenho a dizer e caso algum vereador queira
fazer alguma pergunta estou a disposição de todos”. Palavra com a Presidente
Vereadora Dulcimar Prata Marques: agradeceu as palavras e parabenizou o
Secretário de Saúde pelo projeto e convidou os nobres vereadora para que
fizessem uma extraordinária ainda essa semana para que votassem o projeto.
Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:Disse que seria muito
bom se hoje a casa estivesse cheia para ouvir essa boa notícia como fica quando
tem noticia ruim, e sugeriu que a sessão extraordinária fosse nesta quinta-feira
dia 28 de setembro. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata
Marques: Perguntou se todos concordavam que a sessão extraordinária
acontecesse na próxima quinta-feira dia 28 de setembro às 19:00 horas, o que foi
aceito por todos. Palavra com o Secretário de Saúde Guilherme de Souza
Nogueira: Disse que gostaria de aproveitar a oportunidade para “agradecer aos
vereadores autores do requerimento com relação a moção de aplauso pelo nosso
trabalho, sempre falo nosso trabalho porque é impossível a gente sozinho dar
conta de todos os problemas que temos na área da saúde, hoje a nossa equipe
conhece um pouco mais da saúde, e quando digo nós é porque foi também para
mim um conhecimento na área da saúde, e cada vez mais estou levando o nome
de Rio Novo para todos os lugares que vou, estou procurando colocar a posição
de Rio Novo em todas as reuniões para ter representatividade, acho isso
importante, pois não é um município que possa ficar submisso a qualquer outro,
com todo respeito aos outros municípios, mas eu acho que temos essa obrigação
de colocar nossa voz, hoje temos representatividade na superintendência, em
vários órgãos em Belo Horizonte, e faço isso com muito orgulho, faço por vocês
todos que fizeram o requerimento e todos os que aprovaram e também a
população Rionovense, acho que não podemos ficar calados perante a situação
que está acontecendo, se já esta difícil do jeito que está, se ficarmos quietos e
não brigarmos pelos nossos direitos, não vamos ficar bem, podem ter certeza
que estamos trabalhando cada vez mais, e o Prefeito Sr. Ormeu Rabello tem
dado todo o suporte para que possamos tomar as atitudes necessárias, algumas
atitudes as vezes são vistas com olhos um pouco desconfiados com relação a
mudanças na estrutura, por algo que já estava funcionando há algum tempo mas
achamos que não pode funcionar dessa fora, mas todas as atitudes são pensando
em melhorar, em nenhum momento pensamos em piorar o serviço, estamos
pensando na qualidade da prestação do serviço, as vezes acontecem reclamações
tipo atrasou o carro, ficou em Juiz de Fora porque demorou a chegar, obvio que
isso acontece, estamos falando de um fluxo de 150 pessoas por dia indo para
Juiz de Fora, é ônibus ida e volta, é a Van fazendo quatro viagens, duas Doblô, e
os carros pequenos, se vc tiver um fluxo de 150 pessoas dia e tudo ficar perfeito,
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é porque tem alguma coisa errada, é uma logística muito grande e uma vez ou
outra vai acontecer um problema, mas todas as reclamações, criticas e elogios
eu tenho procurado ver como uma oportunidade de melhoria, o que não
podemos é acomodar, eu queria agradecer e dizer que as portas da Secretaria de
Saúde estão abertas para todos. Senhora Presidente estou preparando um
material para apresentar aqui para vocês que é um relatório quadrimestral e
nesse relatório vou colocar para vocês um diagnostico da saúde do município, o
que tinha e o que está tendo, o que foi investido, qual a perspectiva, não acho
que temos que prometer, mas dar uma perspectiva de melhora e espero que até
outubro eu possa estar trazendo essa apresentação”. 6- Requerimento nº.
194/2017. Autores: Vereadores Emanuel Ayres, Dionísio Da Dalt e Daniel Dias.
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade.7- Requerimento nº 195/2017Autores: Eduardo Luiz Xavier de
Miranda, Jordão de Amorim Ferreira, Dulcimar Prata Marques, Pedro
Gonçalves Caetano, Carlos Alberto do Carmo Mattos e Ivalto Rinco de
Oliveira. Colocado em primeira e única discussão: Palavra com o Vereador
Emanuel Ayres: Parabenizou aos vereadores pelo requerimento e solicitou que
fosse acrescentado o Campo do XV de Novembro pois o gramado está muito
prejudicado por causa dessa estiagem , a equipe está disputando um campeonato
e já está classificada para a próxima fase. Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar início a palavra livre a
Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques fez a leitura do oficio recebido
do Sr. Francisco de Assis da Cruz, Presidente da Liga de Malha de Rio Novo e
Ex-Vereador, onde solicita que esta casa faça uma homenagem aos participantes
pelo 3º lugar no campeonato Regional da Liga de Malha de Juiz de Fora.
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Sr. Sebastião Carlos Paula Loures:
Cumprimentou a todos e disse que “Está ocorrendo desperdício de água e há uns
dois anos atrás eu gravei um grande desperdício, e por várias vezes nos últimos
dois anos, pelo menos durante um ano e meio esse vazamento acontece umas
duas vezes por semana, acredito que a noite vaza uma piscina olímpica, e eu
acho isso um absurdo, já falei com a Copasa, a Eliana Duprat que é funcionaria
aqui já falou também, já falei com Belo Horizonte e ninguém resolve, se vocês
não resolverem, quem mais vai resolver, nessa crise loca que a gente está,
inclusive ele falou aqui sobre um requerimento para aguar a praça com o
caminhão pipa, mas para isso tinha que fazer o cara parar de jogar bola na praça,
estavam jogando lá agora, acho isso um absurdo, cidade nenhuma faz isso, então
eu vim aqui somente pedir por favor se vocês podem resolver esse problema da
água, e essa água que sai direto da caixa”. Palavra com o Vereador Eduardo
Luiz Xavier de Miranda: Disse que há uns dois meses atrás o Sr. Cinésio
Canedo o procurou e ele foi até o local para ver, e quando lá chegou os
funcionários da Copasa estavam trabalhando e disseram estar resolvendo o
problema, alguns dias depois perguntou ao Sr. Cinésio Canedo se tinha
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resolvido e ele disse que sim, mas se o problema persiste irá novamente procurar
a copasa. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques:
Sugeriu aos vereadores que formassem uma comissão para irem até a Copasa e
que o Sr. Sebastião os acompanhasse e levasse as filmagens que fez, e pedirem
uma providência urgente. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: disse que segundo informações da Copasa está faltando mão de obra e
peças, e eles estão emprestando funcionários para Rio Novo e Goianá e por isso
ainda vaza água a noite. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: disse que gostaria de justificar a sua ausência no evento de Segurança
Pública e pediu que os que puderam comparecer passassem para os demais o
que foi dito. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques:
disse que foi dado seguimento a primeira reunião que tiveram com a promotoria,
judiciário, Igrejas e o Delegado Regional Dr. Adauto Corrêa, e a pedido do Dr.
Gustavo Garcia ficamos de nos reunir novamente hoje antes dele estar saindo de
nossa comarca e que levássemos alguma sugestão para essa reunião, estivemos
lá três Conselheiros Tutelar, Tenente Fazzola,
Prefeito Ormeu Rabello,
Vereador Ivalto Rinco, Vereador Jordão de Amorim e eu, onde apresentamos as
atividades que o município hoje disponibiliza através do CRAS e também qual
seria o objetivo do PROERD que foi cedido pelo Sargento Gilberto, a Promotora
Dra. Silvana Silva Fialho Dalpra e a Juíza Dra. Ivone Guilarducci também
deram várias sugestões, ele gostou do que foi apresentado e nos convidou para
uma terceira reunião onde foi ampliado que outros órgãos estivessem presentes,
como o Social, CAPS, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, onde quer
ouvir todos os seguimentos para juntos tentarmos resolver a situação, disse ainda
que a reunião foi muito proveitosa e que viu muito entusiasmo por parte da nova
promotora Dra. Silvana Dalpra e também da Dra. Ivone Guilarducci e muito
empenho do Executivo e do Conselho Tutelar, o Tenente Fazzola disse estar
junto para o que precisar e a próxima reunião ficou agendada para dia 30 de
novembro às 11:00 horas. Palavra com o Vereador Carlos Alberto do Carmo
Mattos: Se desculpou por não ter comparecido, mas compromissos e impediram
e disse que o Dr. Adauto Corrêa pediu que desculpassem a sua ausência pois
teve compromissos inadiáveis. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado,
declarou encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se
lavrasse apresente ata.

____________________________
Carlos Alberto do Carmo Mattos
_____________________________
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Daniel Geraldo Dias
_____________________________
Dionísio Da Dalt Netto
_____________________________
Dulcimar Prata Marques
_____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda
______________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo
______________________________
Ivalto Rinco de Oliveira
______________________________
Jordão de Amorim Ferreira
______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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