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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1429/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 27 de novembro de 2018.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês novembro de 2018, às 19:30 (dezenove horas e
trinta minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes
Vereadores:Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata
Marques, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira,
João Bosco Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves
Caetano. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou
aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Antes de dar início ao
expediente o Presidente informou que as Senhoras Vivian Gutierrez e Jaqueline
Assunção estavam inscritas para fazer uso da palavra. A seguir solicitou ao
Secretário João Bosco Ferreira Pires que procedesse a leitura do expediente.
EXPEDIENTE:1- Projeto de Lei nº 016/2018 do executivo: “Estima a
Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Novo para o exercício financeiro
de 2019”. 2- Projeto de Lei nº 021/2018 do executivo “Autoriza a abertura de
Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências”. 3- Parecer do
Projeto de Lei 021/2018 do executivo: Parecer nº 066/2018. Solicitante:
Câmara Municipal de Rio Novo/MG. Solicitado: Eduardo Rodrigues de Lima
OAB/MG 129.533. Assunto: Projeto de Lei nº 021/2018. Trata-se de solicitação,
feita pela Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de parecer acerca
da legalidade do Projeto de Lei nº 021/2018 que "Autoriza a abertura de
Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências" Inicialmente devo
trazer aos Nobres Vereadores que a Lei Orçamentária Anual, quando da sua
aprovação, contemplou créditos orçamentários, também denominados créditos
iniciais, os quais foram distribuídos nos programas de trabalho. Ocorre que
muitas vezes a Lei Orçamentária Anual, não prevê a realização de determinados
dispêndios ou não dispõe de recursos suficientes para atendê-los no exato
momento em que deveriam ser efetuados. Para solucionar estes casos, adota-se o
mecanismo de créditos adicionais. São eles autorizações de despesas não
computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Em outras
palavras, os créditos adicionais são instrumentos de ajustes orçamentários, sendo
fundamental para oferecer flexibilidade e permitir a operacionalidade de
qualquer sistema orçamentário e que visam a atender as seguintes situações: a)
corrigir falhas da LOA; b) mudança de rumos das políticas públicas; c)
variações de preço de mercado de bens e serviços a serem adquiridos pelo
governo; e d) situações emergenciais imprevistas. No projeto em análise,
estamos tratando de crédito suplementar, sendo este destinado ao reforço de
dotação já existente, pois são utilizados quando os créditos orçamentários são ou
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se tornam insuficientes. Sua abertura depende da prévia existência de recursos
para a efetivação da despesa, sendo autorizado por lei e aberto por decreto do
Poder Executivo, tudo em conformidade com a CRFB e Lei Federal que trata da
matéria. A Constituição Federal, Seção ll, que trata dos orçamentos, determina:
“Art. 167. São vedados: (...) V - a abertura de crédito suplementar ou especial
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;” A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, dispõe: “Art. 42. Os
créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto
executivo. Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de
exposição justificativa. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo,
desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; ll - os provenientes de excesso de arrecadação;
lll - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, autorizados em lei;” A autorização legislativa para a
abertura de créditos suplementares pode ser disposta na própria lei de orçamento
até determinada importância, pois não pode haver créditos ilimitados. De certo
que a lei municipal nº 1.252/17, fixou esse em percentual sobre o total do
orçamento aprovado e esse projeto, apenas, amplia o percentual que lá foi
autorizado. Os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações ou
de créditos adicionais devem ser indicados no ato de abertura do crédito, ou seja,
na expedição do decreto, tudo conforme indicado no art. 2º do projeto em
análise. Assim, diante da análise do texto que foi encaminhado, entendo não
padece de vícios regimentais, legais ou constitucionais e deve ser analisado pelo
Plenário da Câmara Municipal, cabendo aos nobres Vereadores a deliberação
quanto ao mérito. É o parecer. Rio Novo, 26 de novembro de 2018. Eduardo
Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. 4-Requerimento nº 150/2018.
Autor:Pedro Gonçalves Caetano. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O Vereador que abaixo subscreve,
requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo.
Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho. -Solicita limpeza e
capina na Cachoeira do Calixto. Justificativa: A Cachoeira do Calixto é um
ponto turístico do município muito freqüentado pela população e visitantes. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 23 de novembro de 2018. Pedro Gonçalves
Caetano-Vereador proponente. 5- Requerimento nº. 151/2018. Autores:
Vereadores Daniel Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres.Ao Exmo. Sr.
Vereador Eduardo Miranda. 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: Realizar manutenção na estrutura metálica da quadra da
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Cerâmica. JUSTIFICATIVA: Devido às ações do tempo, alguns pontos da
estrutura encontram-se enferrujados e já apodrecidos. Se faz necessária a
manutenção, garantindo a segurança de todos. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 26 de novembro de 2018. Dionísio Da Dalt, Daniel Dias e Emanuel
Ayres. 6- Requerimento nº. 152 /2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt,
Emanuel Ayres e Daniel Dias. Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo Miranda
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 – Setor de Transportes – a
seguinte solicitação: REITERA o requerimento 025/2018, de 02 de março, que
solicita a relação completa da frota municipal (incluindo máquinas) e quadro de
motoristas com cópia da CNH (efetivos e contratados).JUSTIFICATIVA: A
solicitação se faz necessária para fins de fiscalização, visando responder aos
questionamentos que nós - enquanto Vereadores - recebemos dos munícipes.
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 26 de novembro de 2018. Dionísio Dadalt,
Emanuel Ayres e Daniel Dias. 7- Leitura de Convite: O Chefe da Polícia Civil
de Minas Gerais, Delegado-Geral João Octacílio Silva Neto, e o Chefe do
40Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora, Delegado-Geral Carlos
Roberto da Silveira Costa, convidam para a entrega da Medalha de Distinção
Policial Civil do 4° Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora, no dia 6 de
dezembro de 2018 - 15h no Auditório da 4" Região Integrada de Segurança
Pública (4" RISP) Rua Tenente Guimarães, 535 Bairro Nova Era - Juiz de Fora .
8- Leitura de Convite: Os poderes Executivos e Legislativos do Município de
Ubá convida para a solenidade de entrega da Comenda Ary Barroso 2018, no
dia 29 de novembro às 20:00h, no Plenário da Câmara Municipal de Ubá, rua
Santa Cruz 301 – Centro – Ubá -MG. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº
016/2018 do executivo: “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Rio Novo para o exercício financeiro de 2019”. Colocado em primeira
discussão. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do
Carmo: Disse que lamentava mas iria se abster de votar como uma forma de
protesto pelo fato do executivo não ter enviado os empenhos e nem as contas no
prazo determinado por lei, se não tem com verificar como e onde está se
gastando, fica complicado legislar o orçamento para o próximo ano, que hoje
estão entrando com um requerimento reiterando um requerimento do dia 02 de
março que solicita relação da frota de veículos municipais, porque até o
momento não foram atendidos, e deixou registrado seu protesto e a abstenção
de voto no PL 016/2018. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Se
absteve de votar alegando os mesmo motivos do Vereador Emanuel Ayres, disse
que esteve consultando a Lei Orgânica do Município e lá consta que o executivo
tem o prazo de quinze dias para responder aos requerimentos, a não ser em casos
3386

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

relevantes e com justificativa para esta casa, pediu ao assessor jurídico Dr.
Eduardo Rodrigues Lima que esclarecesse quanto a questão e que providências
legais poderiam tomar. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda: Em resposta a solicitação do Vereador Daniel Dias, disse
que ele poderia fazer por escrito que o assessor iria analisar o caso e encaminhar
uma resposta. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Fez uso da
palavra para dizer que os vereadores Emanuel Ayres, Daniel dias e Dionisio Da
Dalt estavam com toda razão, pois já haviam pedido por varias vezes que os
empenhos fossem encaminhados a esta casa, que estão aqui para fiscalizar como
está sendo gasto o dinheiro público, que não sabe se o motivo do atraso é
questão de contabilidade, ou outra dificuldade, sabem que são muitos empenhos,
muitas notas, e pelo que consta somente foi informado a esta casa o do ano de
2017 e que o ano 2018 não foi encaminhado nenhum mês, mas sabia da
importância do orçamento e o quanto é difícil o governar sem orçamento
vigente, se o orçamento não for aprovado ele terá que governar o ano de 2019
com o orçamento de 2018, disse ainda que consta no expediente um projeto de
suplementação de verba para pagamento de professores, 13º salario e outros
encargos do município, e mesmo achando que os vereadores que se abstiveram
de votar estão cobertos de razão, mas votará a favor do orçamento, que em
sessão anterior disse já ser crucificado, falaram na rua que ele está contra o
prefeito e está atrapalhando a administração e só foi candidato a presidente desta
casa somente para prejudicar o prefeito, mas não tem nenhuma intenção de
prejudicá-lo, que é sempre a favor de tudo que for em benefício da população e
do município, que seu voto será a favor do projeto mas podia deixar de
parabenizar a atitude dos três vereadores, e quem sabe assim o executivo possa
mandar com urgência os empenhos para que passam fiscalizar como está sendo
gasto o dinheiro público. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda: Disse que ontem em reunião com o prefeito cobrou o
envio dos empenhos, e ele informou que o atraso é devido a falta de funcionário.
Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse que assim como o
vereador Ivalto Rinco entendia a abstenção dos três vereadores devido a questão
dos empenhos não estarem chegando a tempo hábil para que possam estar
fiscalizando as contas do executivo, mas diante da necessidade de que o
orçamento seja aprovado para que as coisas possam dar andamento, e não venha
a prejudicar o município, devido aos serviços públicos, como por exemplo as
mães que se encontram hoje nesta casa que dependem do serviço público na
questão das escolas e nas variáveis que tem acontecido com relação o FUNDEB,
o planejamento e algumas subvenções, que alguns créditos suplementares tem
vindo para que a câmara aprove, e seu voto é favorável devido as necessidades
do município, esperava de diante deste protesto o executivo mesmo com a falta
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de funcionário conforme mencionou o Presidente, possa estar vendo outras
formas para que empenhos passam estar chegando até o legislativo, disse ainda
que se os empenhos chegassem mensalmente facilitaria para que os vereadores
pudessem fiscalizar; de acordo com o que já foi mencionado esse ano não veio
nenhum e há uns dois meses atrás vieram mais ou menos cinco meses de uma só
vez, o que dificulta os trabalhos, espera que providências fossem tomadas, com
relação ao envio desses empenhos. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo
Dias: Disse que entendia as justificativas, mas procurou se informar em outros
municípios, e que hoje esteve com o prefeito de São João Nepomuceno e ele
precisou demitir 200 funcionários contratados, e já encaminhou todos os seus
empenhos para a câmara, só não encaminhou ainda o novembro, porquenão
finalizou o mês, perguntou ao presidente se um funcionário da câmara não
poderia fazer as cópias para os empenhos param serem encaminhados, que a
dificuldade é que terão um mês para analisar um ano inteiro, e se referia aos
nove vereadores não somente para eles três, pois a responsabilidade é de todos.
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Disse que ele e o vereador João Bosco F. Pires estão se organizando para
analisarem os empenhos, disse ainda que ele e o vereador Jordão de Amorim, na
reunião com o Prefeito questionaram a demora em encaminhar os empenhos,
pois está dificultando os trabalhos da câmara. Palavra com o Vereador Jordão
de Amorim Ferreira: Disse que estive em reunião com o prefeito juntamente
com o Presidente e a vereador Dulcimar Prata Marques, e ele disse que a
funcionária responsável por xerocar os empenhos não está tendo tempo, mas já
se passaram um ano e o vereador Daniel Dias há uns dois meses vem cobrando
esses empenhos, e que esta correto quando diz que é obrigação de todos, e cabe
a eles ver um possibilidade de regularizar, para que no próximo ano os
empenhos possam vir mensalmente, disse ainda que assim com o vereador
IvaltoRinco entendia a abstenção de voto dos três vereadores, mas é impossível
manter um ano sem o orçamento aprovado. Colocado em primeira votação,
encaminhado para as comissões emitirem parecer. Projeto de Lei 016/2018foi
aprovado em primeira discussão e votação com 6 votos favoráveis e 3
abstenções sendo estas dos vereadores Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo,
Daniel Geraldo Dias e Dionísio Da Dalt Netto. 2- Projeto de Lei nº 021/2018
do executivo “Autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e dá
outras providências”. Colocado em primeira discussão. Palavra com a
Vereadora Dulcimar Prata Marques: A vereadora disse que jamais votaria
contra um orçamento, sabendo que o prefeito tem necessidade desse instrumento
para exercer o 2019, lamentava as três abstenções, votou a favor, pois sabia das
necessidades do prefeito que já trabalhou com um orçamento justo esse ano de
2018 e orçamento de 2019 não está diferente, com relação ao credito
3388

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

suplementar estivemos em reunião com o prefeito e assessoria contábil onde foi
passado a necessidade desse crédito suplementar, disse que acreditava que todos
os que se encontram hoje nesta casa tem conhecimento com relação as
prefeituras do nosso entorno que se encontram em dificuldades e decretaram
estado de calamidade, o prefeito poderia ter tido a mesma atitude dos outros
municípios que ratearam o valor recebido do FUNDEB entre os professores,
mas ele teve a preocupação de complementar os valores devidos pelo FUNDEB
para esta complementado o pagamento dos professores, e hoje existe o risco do
Estado não fazer essa reposição; para que os professores e demais funcionário
ao final do mês trabalhado possam receber seus salários, e que a obra da creche
seja terminada é necessário o credito suplementar solicitado pelo executivo.
Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse também achar justa
a suplementação devido a folha de pagamento dos servidores, o 13ºsalário e a
obra da creche, disse ainda que o Senhor Prefeito deveria ter informado de quais
dotações esta sendo feito o remanejamento, mas como está no final do ano,
acredito que deveriam ter analisado bem de qual dotação está sendo retirado
esse recurso, mas não podem deixar de ajudar os funcionários e os professores
que são mal remunerados, e que eles não podem ficar seu receber, que como
foi dito pela vereador Dulcimar Prata Marques, existem municípios que não
estão efetuado o pagamento em dia por falta do repasse do FUNDEB e aqui o
prefeito está fazendo de tudo para manter em dia a folha dos professores assim
como a dos demais servidores, sendo assim é favorável ao projeto. Palavra com
o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Esclareceu que
não está sendo retirado de nenhuma dotação, somente está sendo feito um
remanejamento das contas por questão contábil. Palavra com o Vereador
Daniel Geraldo Dias: O vereador perguntou ao presidente se na reunião que
teve com o Senhor Prefeito foi discutido o porquê do município não fazer mais
parte da AMM- Associação Mineira dos Municípios, disse que não é somente
Rio Novo que passa por dificuldades financeiras, que quando ele e o vereador
Emanuel Ayres estiveram na AMM e no Tribunal de Contas, foram informados
que Rio Novo não faz mais parte da AMM, e que eles estão movendo uma ação
contra o estado para que seja pago o que é de direito dos municípios e Rio Novo
“não está nessa briga”. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda: Em resposta ao Vereador Daniel Dias, informou que a
reunião foi com a assessoria da Planejar e o executivo, que o município já entrou
com ação contra o Estado, quanto ao convenio não foi feito desde o início do
mandato. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Solicitou que fosse
encaminhado um requerimento ao executivo questionando o porquê de Rio
Novo não estar mais conveniada a AMM, que é uma força é a junção dos
municípios unidos por uma mesma causa, disse que inclusive a secretária deu a
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ele uma formulário para ser preenchido caso haja interesse do município em
voltar a participar da Associação. Palavra com o Vereador João Bosco
Ferreira Pires: Perguntou aos vereadores Daniel Dias e Emanuel Ayres, se
quando estiveram na AMM foi informado a eles qual seria o valor que o
município teria que pagar para fazer parte da Associação ou não falaram sobre o
assunto. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Em resposta disse ao
Vereador João Bosco F. Pires, que a secretária da Associação informou que
como o Município não era associado não poderiam passar informações, disse
ainda que achava importante essa participação para o município “sozinhos não
vamos alugar nenhum”. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires:
Disse não estar sendo contrario ao convênio, mas estava de acordo que fosse
encaminhado correspondência ao prefeito para que analisasse a viabilidade do
convênio, e que sua perguntou com referencia a valor, é devido as necessidades
de contenção de despesas, mas conforme o valor não tem o porque não se
associar. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que entendia a
preocupação, mas por se tratar de uma associação, “se tiver custo é o mínimo,
pois é uma associação”. Palavra com o Vereador Pedro Gonçalves Caetano:
Solicitou que caso o projeto seja aprovado em primeira votação, devido à
urgência do mesmo, fosse realizada uma sessão extraordinária para segunda
votação. Colocado em primeira Votação, encaminhado para as comissões
emitirem parecer. Aprovado por unanimidade. O Presidente informou que será
realizada sessão extraordinária para segunda votação dos Projetos. 3Requerimento nº. 150/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 4Requerimento nº. 151 /2018. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Da
Dalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. 5- Requerimento nº. 152 /2018. Autores:
Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. O Presidente
comentou sobre os convites recebidos e disse que os vereadores que quiserem
participar das solenidades poderiam passar na secretaria para que fosse
agendado o transporte. PALAVRA LIVRE: Palavra com a Senhora
Jaqueline Assunção: Cumprimentou os presentes, e disse que: “Como diz a
constituição federal, todo poder emana do povo, mas não é o que está
acontecendo no nosso município, aqui nós não temos o direito de opinar, nós
não temos o direito de escolha, o Senhor Prefeito decidiu e a população tem que
aceitar, ele decretou que a partir de 2019 não teremos mais as Escolas
Municipais funcionando no turno da tarde, apenas o turno da manhã, é baseado
nessa premissa que nos reunimos aqui nesta casa legislativa para tratar de um
assunto importante, que é o alicerce de uma sociedade, que é a educação,
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sabemos da proposto pelo Senhor Prefeito e da Secretária de Educação, no
tocante a educação, mudanças essas que ao nossos olhos não fará economia
alguma, mas trará prejuízo aos nossos filhos que são estudantes, quero colocar
que todos os alunos em apenas um turno, o da manhã, em turmas que não são
deles, com conteúdo que condizem com seu coeficiente de rendimento, ecom
salas super lotadas, não é a solução para corte de gastos, infelizmente ficamos
sabendo através de meios de comunicação, inclusive diário regional de muitas
verbas que são perdidas por falta de prestação de contas do que é realizado pelo
município, por conta disso é correto que queiram cortar logo onde é necessário
mais necessário que se invista? Escola é muito importante haja vista que vemos
muitos jovens deixam de estudar e estão infelizmente indo por caminhos
totalmente errados, nosso pedido junto ao poder legislativo é que junto ao
executivo e se for necessário também o judiciário, encontrem uma saída, que
não prejudiquem e tragam transtornos aos nossos filhos, porque é isso que nós
como pais estamos notando, e vou além disso, queria perguntar ao vereadores, a
minha filha é do Estado, alunos do Estado não fazem parte do Município?
Porque pelo Prefeito não, eu não fui comunicada da tal mudança, eu não fui
convidada para reunião, eu simplesmente recebi uma carta da direção da escola
onde ela me impõe, ou coloco minha filha no turno da manhã ou pago o custo
para ela ir a tarde, simples, fácil e rápido, não aceito, vou para a justiça se eu
tiver que ir, vou até as últimas consequências nesta questão, a minha decisão
como mãe já está tomada, a minha filha para o ano de 2019 está indo para
Goianá, é o que eu sugiro para as maioria das mães, vamos tirar nossos filhos do
Município, olha que lindo, olha que prático. Vai ficar bonito para quem? Para
nós ou para o prefeito? Vai ficar lindo, já pensou uma demanda de alunos para
Goianá, para a cidade vizinha, eu queria que ele estivesse aqui, mas ele não está,
para me mostrar em números onde está essa economia, é fácil falar que está
economizando, difícil é provar, eu moro na zona rural e a maior rota é a minha,
fui a que mais tive problemas com o prefeito por causa de Kombi lotada, o
motorista que faz a minha rota é o Ricardo, a Kombi do Ricardo vem cheia, vem
acima do numero de alunos, e não venha dizer que não, por vem, eu sou mãe, eu
brigo, já parei a Kombi com meu carro e tirei minha filha de dentro dela, e eu
pergunto, o Ricardo vai fazer essa linha de manha somente com a Kombi dele?
Ele não vai, vai contratar uma outra Kombi para isso, onde está a economia se
ele vai ter que contrata outra Kombi para fazer o que uma fazia em dois turnos,
os professores ele vai poder mandar embora? Ele disse que não, que as escolas
irão funcionar na parte da tarde com reforço, onde está a economia se a escola
vai funcionar na parte da tarde com reforço, e os alunos da zona rural que
tinham reforço na parte manhã, não terão reforço, eles não precisam, acho uma
falta de persuasão, uma falta de caráter dele ter feito isso comigo como mãe, não
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ter me convidado para saber o que estava acontecendo, simplesmente me
comunicar e eu tenho que aceitar, e eu pergunto se ele tem o poder para isso, ele
podia ter feito isso sem passar pela câmara? Se é economia que ele está
alegando, porque está se construindo sala no Onofre se na Francisca sobra sala,
ai diz que é porque as mães não querem, as mães querem o turno todo da manhã,
as mães não querem mais isso, elas vão ter que aceitar, porque é a vontade dele,
eu queria muito que ele me provasse por A+B onde está a economia, está aqui,
eu fiz os cálculos e eu te provo, não é falar que vai economizar, eu vou
economizar meu salário lá em janeiro, não vou para praia e vou economizar, e te
provo que vou economizar, agora eu falar que vou economizar e não falar como,
é muito fácil, o que mais me espanta é a população aceitar tudo cabisbaixos, sem
estar aqui hoje para indagar, ir para o Facebook e Whatsaap falar é muito fácil,
vamos dar a cara para bater, vamos brigar, é um direito nosso, não estamos
pedindo favor para o prefeito não gente, eu não estou aqui me humilhando
pedindo favor para ele não, favor é eu ir pedir o que ele não tem a obrigação de
me fornecer, e isso ele tem, ele é obrigado, ai fica a minha pergunta, o que pode
ser feito para que isso não aconteça, vou falar diretamente para as mães que
estão aqui, ele vai colocar todo o município de manhã, e as crianças que fazem
natação? O professor já tem os alunos da tarde, ele mesmo já disse para as mães:
- eu não vou pegar os filhos de vocês. Já pensaram numa cidade que não tem
emprego, que é o nosso caso, como uma mãe que vai buscar seu filho na escola,
é a padaria que não vai vender, é o açougue que não vai vender, já pararam para
pensar no caos que isso está causando? No Ginásio, vão tirar uma menina de 12
anos que é o caso da minha, e vão colocar em uma sala com alunos de 14 e 15
anos, muitos de vocês devem ter filhos, não aceitariam isso e achariam um
absurdo, bota a mão na consciência gente, não aceitem isso, é um absurdo com
a população, como ouvi muitos dizerem que as prefeituras estão cortando, que
estão em calamidade financeira, eu sei disso tudo, mas será que é na educação
que tem que cortar, não tem outro meio? Queria muito que ele estivesse aqui e
me respondesse, mas infelizmente ele não está, eu procurar não vou, porque vou
sair presa de lá, é muito fácil todo mundo ouvir e ficar caladinho, então hoje eu
vim aqui com uma proposta, ele peitou e mudou o turno, porque foi isso que ele
fez, ou estou mentido e ele deu opção para vocês? Então eu proponho e as
professoras não estão aqui, a meu ver estão de acordo, quem não concorda tem
que dar a cara para bater, se não estão é porque estão concordando, a creche
nova está pronta, não está? Vamos tirar o Cantinho Feliz e levar para a creche,
onde hoje é o CAIC, derruba-se o muro do infantil, acaba-se com o Onofre e a
Francisca, e cria-se a Escola Municipal de Rio Novo, acabou, vamos colocar
todo mundo junto e misturado funcionando em uma escola só nos dois turnos,
vamos acabar com a briga de um menino não querer fazer trabalho com outro
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porque um veio de uma escola tal e outro da escola tal, vamos brigar pelo
município, vamos fazer os cortes onde tem que ser feito, ele não peitou um turno
só, peitem e acaba com isso, ele não vai fazer, porque as mães não querem um
turno só, porque que isso a gente vai ter que engolir? Eu acredito que vocês
estão aqui para fiscalizar, existe uma planilha de custo par tal ação?” Palavra
com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que foi
encaminhado um oficio pedindo que fosse informado qual seria o valor da
economia prevista com tal mudança. Palavra com o a Senhora Jaqueline
Assunção: Perguntou se ele pode estar mexendo nas salas, e disse: “Não é
história, ele está mexendo nas salas, eu resolvi meu problema, está aqui a Raquel
que não vai me deixar mentir, eu fui atrás do Marcelo em prantos de choro e
falei: - se vira que você tem um compromisso comigo de buscar minha filha a
partir do ano que vem para estudar em Goianá. É humilhante para uma pessoa,
eu ter que custear para minha filha estudar, porque o prefeito não está me dando
esta condição, porque se ele provasse por A+B, que esta tendo economia eu teria
que ficar calada, não e chegar e impor, você vai beber isso aqui e acabou, e se
for veneno? Para mim o que ele fez, ele teria que sair dessa prefeitura a ponta
pé, isso não é papel de homem, isso é papel de um animal, foi o que ele fez,
chegou, falou para todo mundo: está aqui, eu decidi, e pior, não comunicou
nem convidou os pais do Ginásio, inclusive tem mais, falou para mim que não
tem obrigação com o estado, é mentira, 2018 tem um acordo entre estado e
município, se a verba não dá, não é problema meu, quando ele assentou na
cadeirinha de prefeito e que foi bater na porta de todo mundo para pedir voto,
ele sabia disso, eu não sei, não sou candidata, porque se um dia eu for vou
procurar saber a rabuda que estou pegando, eu sei das minhas contas que tenho
que pagar no final do mês; existe um acordo sim, entre estado e município para
alunos da zona rural, ele falou que não está negando o carro, não está negando
mais vai colocar minha filha de 12 anos no meio de marmanjos, ai eu torno a
perguntar, algum dos senhores aceitaria se fosse a filha de vocês? Ninguém
aceitaria, é muito fácil falar de crise, e aí quem vai pagar pela soberania do
prefeito sou eu, que vou ter que pagar quase R$ 300,00 (trezentos reais) para
levar minha filha para estudar na cidade vizinha”. Palavra com o Vereador
João Bosco Ferreira Pires: Perguntou para a Senhora Jaqueline Assunção se
quando ela menciona sobre sua filha de 12 anos estudar com marmanjo de 14
anos, seria porque no turno da tarde os alunos que estudam na mesma série que a
sua filha são alunos que estão atrasados no currículo escolar. Palavra com a
Senhora Jaqueline Assunção: Disse que “como ele impôs a vontade dele, no
Ginásio hoje funciona a 6ª e 7ª séria a tarde, 8º e 9ª séria de manhã, 6º ano
alunos com 12 anos, 7º ano alunos com 13 anos e na parte da manhã 8º e 9º ano
alunos de 14 e 15 anos, o estado vai ter que abrir uma sala de cada ano na parte
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da manhã, e a Marcinha não tem sala para isso, ela vai ter que descer com o 8º
ano e 9º ano para parte da tarde, e misturar os de 15 anos com os de 12 anos que
estão chegando, a minha menina é da zona rural, e a Marcinha vai montar uma
sala com alunos da zona rural, que hoje são 22 alunos, o estado precisa de no
mínimo 15 alunos para abrir uma sala, se não ela não poderia abrir essa sala,
mas precisa de um critério, e qual o critério da escola já que os alunos de 8º e 9º
ano são meninos mais velhos, é pegar por idade, seu sou do 6º ano e repeti duas
vezes eu sou mais velho, sou eu que vou subir não é a Maria nem o Joãozinho de
12 anos que estuda com a minha filha, e no meu caso ainda tem um agravante,
minha filha tem um problema sério emocional, está aqui hoje a nossa vereadora
e enfermeira que sabe que passei com minha filha no final do ano quando ela
estava saindo do grupo para ir para o ginásio, ela teve uma gastrite emocional
gravíssima, da minha filha tomar durante cinco dias injeção de oito em oito
horas na veia e do Dr. Luiz Enéas chegar perto de mim e dizer: - mãe a partir de
hoje não aplico nada na sua filha, você tem que descobrir o que está
acontecendo com essa menina, eu já estava desesperada, eu precisava fazer uma
gastrite, nem pagando eu conseguia porque ela tinha onze anos, médico nenhum
fazia, o único médico que poderia me dar o pedido era do HU, eu não conseguia
ter acesso ao pedido do médico, eu tinha que fazer uma ficha e esperar sair vaga,
aí fui pra Ubá com minha filha em pratos de choro para o Hospital Santa Izabel,
o Dr. Luiz Enéas me deu o pedido onde ele explicava tudo, e o médico por
compaixão, ele cobrou, mas ele fez, e falou e era uma gastrite emocional, aí eu
torno a perguntar: o município vai ter médico, psicólogo para atender toda a
população? Porque isso vai ter reflexo, será que isso vai ser benéfico? Não, não
é benéfico”. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Perguntou
as mães presentes se o que estavam almejando era que voltasse a ter os dois
turnos ou que funcione somente no turno da tarde. Palavra com a Senhora
Jaqueline Assunção: Disse que “Queremos que volte os dois turnos, porque
uma cidade não trabalha somente com um turno, pode procurar para ver se
algum município funciona só meio período, porque aí que esta o problema não
vai funcionar só meio período, porque o professor que dobra vai fazer o
plantãozinho dele lá a tarde para receber os dois salários dele, ele não pode ser
mandado embora, então eu quero entender o seguinte, se ele provar para mim
por A+B que vai ter economia que justifique isso eu vou ter que ficar calada, eu
não tenho isso, eu tenho que os professores vão continuar exercendo os dois
cargos, ele vai ter que aumentar o numero de carros para buscar os alunos na
zona rural, então eu não entendo onde está a economia, se não tem economia
porque ele está fazendo essa bandalheira na cidade? Você já pensou o que é uma
cidade onde a mãe vai buscar um menino na escola na parte da tarde, ela passa
na porta da padaria, ela compra uma pão, um biscoito, para leva para casa para
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o menino, se eu não for não vou comprar, vai comer o biscoito que tem em casa,
o comércio vai perder, o reflexo vai ser grande em todas as áreas, não é só na
educação. Será que isso foi pensado e conversado? Diz que existe muitos
projetos para a educação, porque não foi apresentado um pra gente? Se existe é
porque está pronto, diz que o reforço vai funcionar a tarde, se o reforço vai
funcionar a tarde, tem que ter merenda escolar e professor contratado, onde está
a economia, escola vai estar aberta, vai gastar luz e vai gastar água da mesma
maneira, mais vai se só com 5 alunos, e os 120 que irão para parte da manhã,
não vão gastar para ir de manhã e de tarde a mesma coisa, e é isso que eu queria
entender, não sei se ele explicou, se passou isso na reunião que ele fez,
conforme eu já disse não fui convidada, talvez porque eu iria indagar e eu ia
perguntar, talvez para ele fosse mais cômodo não convidar os pais do Ginásio”.
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Se
propôs a juntamente com umas cinco mães ir até a Secretária de Educação, para
conversarem e ver qual a economia será feita mediante tal medida, e convidou
os demais vereadores para estarem presentes. Palavra com a Senhora
Jaqueline Assunção: Disse “Eu já fui na Secretaria de Educação e a resposta
foi: - temos muitos projeto, mas não foi apresentado nem projetos nem uma
planilha de custos, acho que para ele ter feito isso tinha que ter apresentado para
nós, para a população, uma planilha de custos no mínimo, o poder vem daí, se
ele está aí é porque esse povo votou nele, acho que o mínimo que nós
merecíamos era respeito e ele não teve nenhum”. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Parabenizou aos pais que estavam presentes, e
disse que poderia ter mais, como disse a Senhora Jaqueline Assunção, falar em
Facebook é fácil, mas são poucos os que vem a esta casa, disse ainda que ele é
do Conselho Municipal de Educação e que não foi convidado para essa reunião,
que soube por uma mãe que teria essa troca de turno, foi a Secretaria de
Educação e lá lhe prometeram um oficio explicativo, encaminharam mas é
confuso e não conseguiu entender, assim como outros não conseguiram, que no
ultimo ano tiveram um problema com a Escola Francisca de Araújo Simões, e
estiveram aqui pais e alunos, e o procedimento desta casa foi encaminhar um
ofício ao executivo solicitando que o executivo voltasse atrás na sua decisão, e
achava ser o que poderiam fazer também neste caso. Se ele estivesse fazendo
algo inconstitucional esta casa poderia intervir, mas dentro da constituição ele
tem autonomia. Palavra com a Senhora Jaqueline Assunção: “Então se ele
bater o pé e disser que não volta atrás, eu proponho então as mães: Vamos tirar
nossos filhos daqui e levara Goianá, o poder esta nas mãos do povo, vamos fazer
motim, vamos levar para Goianá, vamos tirar daqui gente, o poder está nas mãos
do povo, pelo amor de Deus gente”. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo
Dias: O vereador usou a palavra para dizer que na sua opinião mesmo que faça
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economia, porque ser na educação, que sabem das dificuldades, que tem prefeito
que vai deixar de fazer exposição, vai deixar de fazer carnaval, mas não vai
mexer na educação, e questionou o porque da educação aqui no município
sempre um caos, que no início do mandato seria o fechamento das escolas, a
escola de Furado de Campos, uma escola rural e a única do município, foi
fechada, mesmo alegando para o executivo, que encaminhou vários projetos
que dependiam de requisitos básicos como: Igreja, Posto de Saúde, mínimo de
duzentos eleitores, cinquenta moradias e a escola, e o Prefeito falou pra ele que
se conseguisse a aprovação do projeto ele assinaria para que a escola
funcionasse, e esse foi o primeiro arranhão entre ele e o prefeito, que até então
não tinha nada contra, é uma responsabilidade se uma coisa não está
funcionando você assinar que está funcionando, foram palavras do Senhor
Prefeito e as mães de Furtado de Campos estavam presentes, o Município
perdeu no inicio do ano R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e recentemente
R$ 339.600,00 (trezentos e trinta nove mil e seiscentos reais), e que esses dados
não é ele quem inventou, disse ainda que a nossa Lei Robin Hood tem com ser
melhorada, e muito, que novamente não é ele que está falando, tinha em suas
mãos um comparativo de Guarani, Rio Novo e Goianá, e tem setor do
município que está zerado, que não recebeu nada da Lei Robin Hood, no início
da gestão procurei o Senhor Prefeito, propôs trabalharem melhor no meio rural,
tem várias obras sendo feitas, porteira a dentro conta ponto no ICMS solidário, e
perguntou o que foi feito, disse ainda que Emater pode produzir muito ICMS
para o município, e essa arrecadação da Lei Robin Hood pode ser investida na
educação, a minha indignação, assim como a de vocês pais, é o porque de ser na
educação, disse que hoje em Rio Novo o índice de criminalidade se equipara ao
município de São João Nepomuceno que é três vezes maior que, eu procurou
dados, juntando a criminalidade de Guarani e Piraúba, a de Rio Novo
ultrapassa, sendo que o efetivo do município é maior que o de Piraúba e
Guarani. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Disse que com referencia ao índice de criminalidade em conversa
com o Tenente Fazzola e o mesmo informou que os índices de Rio Novo havia
melhorado, e estava dentro da normalidade pelo tamanho do município, apesar
de para criminalidade não se ter normalidade. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: “Disse ter diminuído e que foi um trabalho bem feito, mas o que
acontece e que se a base, o alicerce, que é a educação não for bem feito,
alcançaremos índices altíssimos de criminalidade, no primário que é quando
você aprende seus direitos e obrigações, você vai aprender que só tem direitos?
Não irá aprender que tem direitos e obrigações a cumprir que é o princípio da
educação básica, disse ainda que pelo que entendeu todos os vereadores
discordam dessa atitude do senhor prefeito, então solicitou que fosse
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encaminhado ao executivo um requerimento assinado por todos os vereadores
pedindo ao senhor prefeito que assim como ele mesmo varias vezes disse nesta
casa que teria uma administração transparente, e não cometeria nenhum ato sem
a aprovação da câmara, que repensasse essa modificação na educação, que
fizesse de forma transparente, que pediu aqui verbalmente que o requerimento
fosse encaminhado, que foi pessoalmente na Secretaria de Educação, e ficou
combinado que na segunda feira lhe informariam os custos, receitas e despesas
da educação, que esteve ontem na Secretaria de Educação e a resposta recebida
foi que o senhor prefeito disse que até o requerimento chegar não era para passar
as informações, que assim como a mãe de aluno acabou de falar, só quer saber
onde está o benefício, e mesmo que tenha benefício, porque tem que tirar
justamente da educação, que deveriam ajustar a lei Robin Hood, cobrar de cada
setor, que estava falando das áreas que tinha mais conhecimento, que é a
agricultura que está fechando muito baixo, entre Guarani e Rio Novo a
diferença é de quase R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), é uma diferença
muito grande, comparei com município que tem 10.301 habitantes, e é próximo
do nosso, tem setor no município de Rio Novo que fechou zerado, e o
município de Goianá recebeu R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), é preciso
fazer um ajuste na Lei Robin Hood, o ICMS pode ser empregado em qualquer
área, inclusive na educação, não só o gerado pela educação, mas o gerado em
todos os setores, essa era a sua sugestão, é muito fácil chegar aqui e meter o pau
no Senhor Prefeito, dizer que ele está tomando atitudes indevidas, mas não
mostrar a saída, que os dados estavam a disposição para qualquer vereador, pai e
mãe de aluno que quiser verificar, que ele tinha certeza sem ver, que o custo
benefício da educação cobre esse déficit na educação só na lei Robin Hood, se
ajustarem e trabalharem em cima da Lei Robin Hood, e é fácil, pois se você
investe, você tem de volta para o município, o município está gastando dinheiro
e na hora de ter o benefício que é o ICMS solidário, está perdendo, que estava
falando e provava, na zona rural e em outras áreas, está sendo mal elaborada a
informação ao estado”. Palavra com a Senhora Jaqueline Assunção: Disse
que “Uma mãe me informou aqui que a Secretária ou ele disse que o custo
com as kombis escolares na zona rural está sendo muito alto, que tem Kombi
indo buscar uma aluno, então eu me proponho e estou colocando meu carro a
disposição, para conhecermos as rotas, e ver se isso é verídico porque a rota que
busca a minha filha eu conheço de canto a rabo, quando eu tive problema com
ele com super lotação, ele me disse que eu tinha carro particular e não precisava
de carro público, e eu falei: - a partir de hoje minha filha vai no carro escolar e
eu vou atrás da Kombi, e se a Kombi estiver lotada eu chamo a polícia, e se eu
estiver errada o senhor chama para mim e vamos ver qual de nos dois tem razão,
porque se tem uma kombi saindo daqui e ir lá na casinha de São Judas Tadeu
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buscar um aluno, a falta de administração não é minha não, a incompetência é
do senhor lá do barracão que está tomando conta disso, vamos fazer a rota,
vamos lá, dá trabalho, quero um cargo de confiança, quero ganhar, eu quero
trabalhar, não é só assentar minha bundinha na cadeira assinar papel não, vamos
conhecer as rotas e ver onde está a falha, concordo que o aluno que não é
frequente, que mora na zona rural e quando o motorista chega lá só balança o
dedinho e hoje eu não vou não, está errado, vamos tomar providencia quanto a
isso e cobrar do aluno também, porque pode perguntar para todos os motoristas
que passaram na linha que busca a minha filha, se algum dia foram na minha
casa à toa, não, porque quando eu trago eu aviso, quando vou pegar, como hoje
que ela está aqui comigo eu ligo e aviso ao Ricardo que eu vou levar a Ana
Luiza, hoje qualquer buraquinho aí tem uma bendita de uma internet, todo
mundo hoje tem rede social, liga lá, passa uma mensagem, vamos fiscalizar o
transporte escolar, vamos por o negócio para funcionar, não era tão mais pratico
se isso funcionasse? Não funciona, a Kombi que o Ricardo faz é super lotada,
uns dois ou três a mais, eu não sei como funciona em lei, vou até perguntar para
a Eloisa – O que eu faço quando eu estou com uma Kombi super lotada, se eu
chamar a polícia? E foi o que eu falei para ele que se bater na tecla que vai ficar
de manha, pode saber, arrumou uma pedra no sapato dele, não estou
trabalhando, estou por conta do à toa, vou tomar conta das Kombis escolares,
está lotada vou parar a Kombi e chamar a polícia, o município vai pagando
multa, já que é para cobrar, vamos cobrar o nosso direito, porque eu vim com o
Ricardo um dia e eu vi a rota que ele fez, vi ele andar mais de não sei quantos
quilômetros para mãe balançar o dedinho na porta e falar hoje ele não vai não, é
um absurdo menino hoje não vem estudar e a Kombi busca na porta de casa,
concordo, mas onde está a falha? A falha está lá, no início do ano não buscaram
a minha filha porque não conseguiram colocar o nome dela na lista, minha filha
vai de Kombi escolar desde que ela entrou no infantil, a falha é minha ou é do
município? Onde está a falta de comunicação se tem uma Kombi que busca o
aluno? Quando a minha filha entrou que a Virginia era prefeita, eu vim na
prefeitura conversar, e saiu um micro ônibus daqui para ir lá no sítio, e eu falei:
– isso não está certo, é um absurdo, cheguei para ela e falei: -me dá a passagem
dela que eu trago e levo, porque era um absurdo o micro ônibus ir buscar só a
minha menina, nenhum outro aluno da zona rural, aí fizeram uma mudança na
linha e passou a fazer Campestre e onde eu moro, melhorou mas mesmo assim
eram poucos alunos, agora para não ter esse problema pegaram uma linha que é
Mato Negro, Campestre e não sei mais o que, e vem tudo numa Kombi só, então
vamos ver o que está acontecendo, onde esta a falha, se existe essa defasagem
nas kombis escolares, vamos ver onde está o erro, em algum lugar está indo,
estou aqui me propondo, vamos sentar , conversar e ver onde está, agora não é
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querendo bater no peito e impor no grito, que fique claro o seguinte, eu tenho
direito, vou entrar na justiça por ele caso não consiga aqui, eu vou querer as
passagens da minha filha pelo estado, tem um acordo, é um direito meu perante
a lei, e o município vai perder, porque o que ele pagaria para buscar quatro ou
cinco, e vai bancar para buscar a minha e ainda vou fazer uma campanha
ferrenha “Vamos todos para Goianá”, ai como fica Rio Novo, você já pensou
como vai ficar a cidade sem aluno, as empresas de ônibus vão adorar, porque
vão dar lucro para elas, e ele fica com a cidade os professores e sem recursos,
para ele ter recursos ele tem que ter aluno matriculado, o poder está na mão ali,
de quem está ali, ele pode falar que é dele, mas se o povo quiser e se unir, ele vai
ter que voltar atrás, depende de quem está do lado de lá”. Palavra com o
Vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse ser compreensível a manifestação
dos pais em busca dos seus objetivos e interesses, e achava importante também
escutar a Senhora Vivian Gutierrez porque ela participou do comunicado feito
no espaço cultural, que o vereador Daniel Dias deu a sugestão de encaminharem
um ofício ou requerimento ao prefeito, e ele sugeria se reunir os nove vereadores
e agendar para conversarem com o prefeito, e seria importante não faltar
nenhum, para poderem ver a questão dos gastos, que estava verificando com o
assessor jurídico a questão da legalidade de se fazer tal procedimento, e o
assessor jurídico irá fazer uma analise, pois existem coisas que dentro da
constituição competem ao executivo tomar a decisão dentro, e teremos um
assessoramento jurídico quanto ao que está sendo feito, visto que já foi
solicitado informações quanto a economia e como foi relatado aqui que não
veio, acreditava que poderiam marcar uma reunião e conversamos com o
executivo, até para poderem dar uma resposta aos pais que estavam presentes.
E sua sugestão era para que ao invés de encaminhar um pedido através de ofício
que fossem pessoalmente ver a possibilidade de não haver esse corte de um
turno. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: “Disse ser valida a
sugestão do vereador João Bosco F. Pires, mas que nada impedia que fosse feito
por escrito, e se o prefeito permanecer com essa brilhante ideia de mudar os
turnos, que como foi feito com outros projetos que não havia necessidade de ser
passado pela câmara, que ele passe por votação na câmara, e pediu que fosse
acrescentado no requerimento esse pedido, porque se não for assim vai ficar
tudo verbal, que gostaria que ficasse relatado em ata e também feito por escrito”.
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Disse que quanto a sugestão do Vereador João Bosco Ferreira Pires, nada
impede que pais estivessem presentes nesta reunião. Palavra com o Vereador
Daniel Geraldo Dias: Usou a palavra para dizer que para compensar o alto
custo da educação, que não sabem qual é, e já que o orçamento da câmara é
sempre folgado, sugeriu que fosse discutido uma forma de ser repassado um
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recurso para a educação, para compensar o déficit. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: O vereador disse que no ultimo ano foi a mesma
coisa, encaminharam um ofício para o executivo e ele acatou, poderiam da
mesma formar fazer o requerimento e nos reunirmos pessoalmente com o
prefeito, disse ainda que para tudo tem um solução. Palavra com a Senhora
Vivian Gutierrez: Cumprimentou a todos e agradeceu as vereadores por terem
aberto o espaço, e as mães presentes por darem suporte para poderem trazer
essa reivindicação e disse: “Eu estive presente no Espaço Cultural onde ele
expôs as necessidades da mudança, realmente os aspectos que ele levantou deve
ter alguma relevância, que deve ter sido feito um estudo, não acredito que ele
tenha tirado isso de traz da orelha, mas a questão que o vereador Daniel Dias
falou é a nossa reivindicação, será mesmo a educação que deveria ser afetada
nessa crise toda, por ser a educação uma base tão importante na sociedade?
Então a nossa reivindicação é nesse sentido, será que não teria uma outra forma
do município angariar mais recursos, ou outras áreas onde esses cortes poderiam
ser feitos? essas economias poderiam ser feitas em outras áreas que não a
educação, porque a gente como mães e pais, estamos vendo isso como um
reflexo muito negativo para a educação dos nossos filhos, inicialmente num
primeiro momento nos unimos até com um foco primário, e se expandiu, até
cheguei a comentar com o Vereador João Bosco, as mães se reuniram num
primeiro momento para que o turno escolhido fosse o turno da tarde, porque a
manhã passa mais rápido, a criança dorme até umas 8h e 8h30, e logo depois a
gente já está movimentando o almoço, e a gente tem a tarde com as crianças na
escola para podermos trabalhar tranquilas e dedicarmos as nossas atividades
sabendo que a criança está na escola, o turno da tarde é mais extenso, então se as
crianças saírem da escola 11h15, ficariam até 21h15 e 22h suponde que a gente
consiga colocar eles para dormirem nesse horário, e isso são dez horas para uma
criança ficar sem atividade nenhuma dentro de casa, isso as crianças de 6 anos,
eu tenho uma filha de 10 anos que já consigo delegar para ela algumas atividade,
ler um livro, treinar caligrafia, e isso porque ela já é mais velhas, agora crianças
pequenas, igual está sendo imposto para gente, as mães do Cantinho Feliz tem
filhos que vão para alfabetização, com quatro e cinco anos, e vão ter que estudar
na parte da manhã, a gente não entende que o turno da manhã seja o mais
adequado, eu levantei essa questão com ele na reunião, e ele alegou que seria a
questão do Olympio que já funciona na parte da manhã por isso achou mais
adequado o turno da manhã e por uma questão de professores também, pois
teriam que adaptar mais professores na parte da tarde e na parte da manhã
menos, a gente entende que o número de crianças afetadas é muito maior que o
número de professores que possam ser afetados com essa mudança, e vai ter
atividade na parte da tarde, aula de reforço, então seu filho tem que ser ruim na
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escola para ele ter o direito de ir na escola a tarde, porque se ele for bom ele não
vai precisar de aula de reforça, então ele não terá atividade nenhuma na parte da
tarde na escola, a aula de reforço é dada para alunos que tem dificuldade de
aprendizado, que tem uma dificuldade maior para aprender e precisam desse
reforço, então a demanda inicial era essa, que o turno fosse na parte da tarde,
mas aí conversando com a Jaqueline Assunção, ela me expôs a situação do
Raulino Pacheco e eu também achei complicadíssima a situação que o Raulino
Pacheco ficou, e fomos conversando com um e com outro a questão do comércio
também, é uma questão que deve ser levantada também, o que movimenta o Rio
Novo de tarde, o que circula na Rua Rio Branco na parte da tarde é aluno e pais
de aluno, e para o comercio também a gente acredita que vai ser muito ruim,
porque vai tirar as pessoas de circulação da cidade na parte da tarde, então
vários aspectos foram surgindo depois que a gente foi conversando, eu acho que
muitos pais não se deram conta do reflexo que isso vai dar, acho que quando as
aulas começarem de fato e os pais tiverem que administrar essas crianças, vocês
estão vendo a dificuldade que estamos tendo em administrá-los aqui nessas duas
horas de reunião, então vocês imaginem isso dez horas dentro de casa, então
muitos pais vão ver o reflexo disso o ano que vem quando a medida for
definitivamente implantada, acredito que muitos nem tiveram conhecimento
direito ainda, o pessoal do Cantinho Feliz só o segundo período foi comunicado
da reunião, o do primeiro período não foi chamado porque inicialmente não ira
mexer com Cantinho Feliz, mas se não serão afetados em 2019 serão afetados
em 2020, porque as crianças do primeiro período estarão no primeiro ano, e na
reunião o que nos sentimos e até uma mãe falou de forma tão engraçada, e que a
reunião foi feita para nos comunicar, porque nada do que levantamos na
reunião, do que outras mães falaram na reunião foi considerado, a reunião foi
apenas um comunicado que a escolha do turno já estava decidida, que a decisão
já estava tomada e nós fomos chamados ali para sermos comunicados, não
fomos chamados para trocar ideia, houve até uma sugestão para fazer uma
votação de qual turno que as mães preferem já que tem essa real necessidade
mesmo de fazer essa economia por um turno só, vamos fazer uma votação para
ver qual o turno os pais acham mais adequada para seus filhos estudarem, e ele
falou que isso não seria possível, que ele como gestor tinha que tomar certas
decisões e essa decisão já estava tomada, então a gente queria trazer para vocês
um pouco dessa nossa preocupação, que vocês se sensibilizassem com a nossa
causa, depois de escutar argumentos de pais e de comercio que foram trazendo
eu acredito que o ideal é que não haja essa alteração, que tentem buscar outros
mecanismos para esse dinheiro chegar, porque achamos que economia na
educação não é uma economia bem feita, pode até sim economizar, e acredito
que ele tenha números que mostre essa economia, mas eu vou além, não acho
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que é uma economia que vai trazer bons frutos para a cidade, então mesmo que
haja uma economia tem que ser pensado uma outra forma do município repor
esse dinheiro, a gente sabe que o estado não está repondo, mas vamos tentar ser
otimistas, pensar que o governo estadual está mudando, talvez a gente tenha
novas perspectivas para o novo governo estadual de repente a verba do
FUNDEB que não está vindo venha, e a gente queria contar com o apoio de
vocês porque a mobilização é difícil, a gente tentou abaixo assinada, a gente
estava com um grupo no whatsaap de sessenta pessoas e olha só quantos
compareceram na reunião, é difícil fazer essa mobilização, então a gente queria
contar com o apoio de vocês porque as pessoas tem medo, elas ficam
constrangidas de se expor, muitos gostam dele como pessoa e não querem criar
nenhum desconforto com o prefeito, não é nada pessoal, estamos trazendo aqui
uma reivindicação a favor dos nossos filhos, a nossa preocupação não é criticar
por criticar, a nossa preocupação é mesmo com os nossos filhos, eu como cidadã
de Rio Novo, moro aqui há doze anos, pensei muito em encabeçar isso ou não,
em trazer essa reivindicação ou não, mas pensei que não posso me omitir, eu
tenho duas filhas na rede municipal, passou pela minha cabeça levar elas para
outra cidade também, conversei com outras mães que estão pensando na mesma
alternativa, isso é péssimo para o município, porque o repasse é feito acima do
numero de alunos, então se houver uma debandada de alunos para outro
município, o município irá arrecadar menos ainda, então isso é muito ruim para
o município, e muito triste a gente pensar em ter que colocar uma criança de seis
anos na estrada porque o nosso município não está podendo atender a gente de
uma forma adequada, a minha relutância é a estrada, eu fico preocupada, de
colocar em uma estrada para São João Nepomuceno ou para Goianá que ainda é
perto mas de qualquer jeito é estrada, é desgaste, é cansativo, a criança vai ficar
mais cansada, voltar de Kombi na hora que já acabou a escola, então assim, é
isso que a gente queria evitar, eu não eliminei essa alternativa ainda, não sei qual
o futuro dessa discussão, mas essa alternativa na minha casa não está eliminada
das minhas filhas não estudarem aqui o ano que vem, mas muitos pais não tem
essa alternativa que eu tenho, no caso aqui eu e Jaqueline Assunção teríamos
essa condição, mas muitos pais não tem, acredito que a maioria de Rio Novo não
tem essa alternativa, conversamos também no impacto ruim que vai dar nas
poucas atividades extra curriculares que Rio Novo nos oferece, nós vamos ter
que concentrar todas as atividades extra curriculares de todos os alunos de Rio
Novo em um turno só, então as poucas coisas que a gente tem aqui para eles
fazerem que é uma natação, uma aula particular, os professores não vão dar
conta de atender todos os alunos num turno só, então o reflexo disso é muito
mais, talvez eles estejam pensando em uma coisa mais imediata, do papel, do
que vai se economizar, mas a gente acredita que terá um reflexo muito maior
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que uma simples economia, vai ter um reflexo na economia geral do município,
a gente acha que um bom gestor deve esta atento, ao reflexo das suas atitudes, e
não eu decide ta decidido, é assim que tem que ser e pronto, porque ele está
representando a sociedade, ele está representando o povo, então a gente quer
esse apoio de vocês, a gente veio buscar esse apoio, para que essa nossa
demanda seja ouvida e der repente sensibilizá-lo e pense em outras alternativas
de recuperar esse déficit que a educação está causando, para tente um medida
menos prejudicial para as crianças do município”. Palavra com o Vereador
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: Disse que se solidarizava com as
mães em sua manifestação, e que realmente o material que nos foi apresentado
pela Secretaria de Educação, e que acreditava ser o mesmo material que foi
apresentado às mães no dia da reunião, no material defende que vai haver
melhora no rendimento escolar com essa mudança, mas com os argumentos
apresentados pelas munícipes Sra. Jaqueline Assunção e Sra. Vivian Gutierrez,
fica difícil a gente acreditar que essa mudança possa acarretar em um melhora
escolar para os alunos, pelo contrario as condições não parecem ser das
melhores, nesse material também não mostra com relação aos custos, e só a
titulo de informação dentro deste contesto de custos no orçamento que acabou
de ser votado hoje, o qual se abstive de votar, que está no seu direito, mas não se
abstive de analisar, na matéria consolidada de educação, onde teve uma previsão
de aumento na despesa com relação a educação de R$121.000,00 (cento e vinte
um mil reais) entre outras áreas com o por exemplo a administração R$
275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) que inclui as despesas com
gabinete, disse que poderiam estar diante de uma incoerência de discurso, por
parte da prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação, que agora estava
ansioso para ver essa planilha de custos que irá mostrar a economia, disse que se
com a mudança de turno ocorre um previsão de aumento de R$ 121.000,00
(cento e vinte e um mil reais) na previsão da receita, talvez sem essa mudança
seria de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para ser considerada uma boa
economia, que precisam se solidarizar pelo simples fato de que imposição de
qualquer natureza nunca são bem vindas, é preciso saber ouvir, o mínimo que é
preciso, é saber ouvir, esperava que a planilha viesse, e que a sugestões feitas
pelos vereadores são válidas, o que não podem é aceitar goela abaixo tudo que
lhes é imposto. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Disse que o requerimento assinado por todos os vereadores será
encaminhado e também marcado reunião com o Senhor Prefeito, a Secretária de
Educação, os vereadores e representantes dos pais de alunos. Palavra com o
Vereador Daniel Geraldo Dias: Comentou ter faltado em reunião no mês de
julho e perguntou se houve algum comunicado da Energisa com referência ao
aumento da taxa de iluminação pública a partir do referido Julho, e pediu que o
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Presidente encaminhasse um ofício a Energisa solicitando um esclarecimento o
porquê desse reajuste. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa
Semedo do Carmo: Parabenizou o vereador Daniel Dias pelas observações e
disse que gostaria de assinar também o ofício. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Sugeriu que o ofício fosse feito em nome da
câmara, caso o vereador Daniel Dias concordasse. Palavra com o Vereador
Daniel Geraldo Dias: solicitou que fosse acrescentado ao ofício um pedido de
explicação de como e em que esse recurso arrecadado foi aplicado. Não havendo
mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara
Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.

_____________________________
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

____________________________
João Bosco Ferreira Pires

_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano

3404

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

3405

