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Informativo da Câmara Municipal de Rio Preto - MG
 Gestão 2009 / 2010

Contato:
Rua Dr. Esperidião, 112 - Centro 

Rio Preto - MG - CEP: 36.130-000
Telefone/fax: (32) 3283-1394 / 3283-2305

e-mail: camara@cmrp.mg.gov.br
www.cmrp.mg.gov.br

Esperança
Mais um ano chega ao fim. Um ano de 

muitas dificuldades, um ano de recomeço.
À frente da Câmara Municipal, procuramos 

aproximar nossa prática de nosso discurso. 
Aproximar o necessário do possível. As 
conquistas foram várias, porém, muito ainda há 
por fazer.

Natal é tempo de paz, de reflexão. Período 
em que todos nós recarregamos as energias 
para o ano que se inicia. Período de esperança.

Esperança na construção de uma vida melhor para todos nós;
Esperança de que nossos sonhos estejam mais próximos;
Esperança para que tenhamos saúde e paz para lutar pelo que acreditamos.
Esperança renovada e ainda maior.

Feliz 2010!

Câmara Municipal divulga balancete financeiro
Prestação de Contas

Já está no ar a página na 
internet da Câmara Municipal de Rio 
Preto, Minas Gerais. Pensado para 
ser uma ferramenta de transparência 
entre o poder público e os cidadãos 
da cidade de Rio Preto, o site 
traz informações sobre a Câmara 
Municipal, sua legislação, seu 
funcionamento e também as notícias 
da casa. Num ambiente agradável, 
dinâmico e de fácil navegação, 
qualquer interessado pode acessar 
a prestação de contas da Câmara 
Municipal, publicada mensalmente, 

consultar a legislação do município 
ou ainda saber os projetos em 
andamento. Inovador e conectado 
aos anseios da população - cada 
vez mais interessada em saber como 
é gerido o dinheiro público -, o 
site conta com recursos em que o 
cidadão pode ouvir as gravações das 
reuniões da Câmara, além de possuir 
um canal direto entre a população e 
os vereadores - o Fala Cidadão.

O site mostra-se também uma 
importante ferramenta de pesquisa 
para estudantes e interessados, pois 

traz informações a respeito da história 
e origem da cidade de Rio Preto, 
ex-vereadores, fotos antigas e atuais, 
bem como um perfil do município, 
detalhando população, relevo, clima e 
formação administrativa.

De qualquer parte do mundo, 
tendo um computador conectado à 
internet, pode-se navegar pelo site, 
realizar pesquisas sobre a cidade e 
saber o que está sendo realizado pela 
Câmara Municipal.  

Endereço eletrônico:
www.cmrp.mg.gov.br

Site da Câmara Municipal torna o cidadão mais próximo

Inovação e Transparência

O que você encontra no site:
A Câmara – Mesa Diretora
 Comissões
 Ex-Presidentes
 Ex-Vereadores
 Eventos 

Vereadores
Notícias
Agenda
A Cidade - História
 Hino
 Fotos
 Perfil do Município
 Eventos

Prestação de Contas
Ouça Aqui
Concursos
Projetos de Lei

Legislação - Legislação Municipal
 Regimento Interno
 Lei Orgânica Municipal
 Resoluções
Moções
Requerimentos
Indicações

Atas - Reuniões Ordinárias
 Reuniões Extraordinárias
 Reuniões Solenes
 Reuniões Itinerantes
 Audiência Pública

Lista de Presença
Links Importantes
Fala Cidadão

Léo Reis,
Presidente da Câmara

Para tornar ainda mais transparente 
a relação entre o Poder Legislativo e os 
cidadãos riopretanos, a Câmara Municipal 
vem divulgando seu balanço financeiro 
mensal em plena praça pública, desde 
abril deste ano, data em que foi instalado 
o mural na Praça Nosso Senhor dos 
Passos. Todo mês são contabilizadas 
a receita e as despesas da Câmara 
Municipal e disponibilizada a prestação de 
contas para que todos os interessados 
possam acompanhar mais de perto os 
gastos com o dinheiro público. 

A Câmara Municipal de Rio 
Preto recebe um repasse da Prefeitura 
Municipal no valor de R$ 34.000,00, 
referente ao seu orçamento mensal. Entre 
as despesas do Legislativo Municipal 
constam a sua folha de pagamentos, 
que inclui os salários de vereadores 
e funcionários; despesas fixas como 
INSS, contas de telefones, manutenção 
de computadores; e eventualmente, 
pagamento de serviços temporários, 
despesas extras com compras de 
equipamentos, entre outros. 

Desde janeiro de 2009, a Câmara 
Municipal vem conseguindo manter um 
saldo positivo no orçamento da casa 
e ainda tem investido na aquisição de 
equipamentos permanentes, como retro-
projetores, novos computadores, entre 
outros.

Na home page da Câmara 
Municipal (www.cmrp.mg.gov.br), o 
cidadão encontra ainda a prestação de 
contas de todos os meses do presente 
ano, desde a posse da atual legislatura.

Expediente:

Presidente: Leonardo Machado de Lima Reis
Vice-presidente: Salvador Miguel dos Santos
Secretário: Adilson Bastos de Mello
Suplente: Francisco da Silva Coutinho

Antônio Márcio Vieira
José Antônio Alves de Souza
José Benedito Pinto Maia
Salvador Miguel Damasceno Pinto
Wellington de Souza Nacarate dos Santos
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Câmara Municipal concede homenagem
Sessão Solene

Foi realizada, dia 19 de 
dezembro, a 2ª Sessão Solene da 
Câmara Municipal de Rio Preto durante 
o ano de 2009, que concedeu o Título 
de Cidadão Riopretano ao Sr. José 
Bonifácio do Valle. Como acontece 
todos os anos, a Câmara procura 
reconhecer e valorizar o trabalho 
dos cidadãos que contribuem para 
o desenvolvimento de nossa cidade. 
Na solenidade, o homenageado - 
comerciante e produtor rural que 
adotou Rio Preto como sua cidade e 
aqui reside há 45 anos -, recebeu os 

cumprimentos de autoridades e amigos 
presentes.

Numa cerimônia que contou 
com a presença de riopretanos 
ilustres, autoridades locais e da região, 
a Câmara Municipal aproveitou a 
oportunidade para apresentar o trabalho 
realizado ao longo deste primeiro ano 
de mandato, bem como para lançar o 
site oficial na Internet.

Durante o evento, foi assinado 
entre a Prefeitura Municipal e a 
Câmara, o contrato de concessão de 
uso da totalidade do espaço superior 

do prédio sede do Legislativo. Também 
foi realizada uma singela homenagem 
ao vereador Salvador Miguel 
Damasceno Pinto, o Miguel Carioca, 
demonstrando o reconhecimento 
da casa pelos serviços prestados à 
comunidade riopretana e pelo tempo 
que atuou como vereador suplente, 
ocupando a cadeira do vereador Paulo 
Vitor Negri Silva, que retorna em 
2010.

Ao final da Sessão Solene, houve 
um coquetel de confraternização.

Vice-prefeito, Aleixo Magalhães, entrega homenagem à Miguel CariocaPrefeito Municipal, Edmar Wilson Bastos Silva, discursa durante a solenidade Platéia na Sessão Solene

Atas encadernadas
A Diretoria da Câmara Municipal vem organi-

zando e melhorando a disponibilização das atas das 
reuniões, ocorridas durante o ano de 2009. Agora, 
as atas são digitadas e impressas em papel especial 
com timbre oficial. A intenção é formar um livro ao 
final de cada semestre, organizando e possibilitando 
seu melhor armazenamento, além de facilitar a con-
sulta. A iniciativa também traz a preocupação em 
preservar a memória do Legislativo Municipal. No 
site da Câmara Municipal (www.cmrp.mg.gov.br), 
o cidadão tem acesso às atas de todas as reuniões 
realizadas em 2009.

Treinamento e capacitação
Foi realizado na Câmara Municipal, no início 

deste ano, o curso de Aprimoramento de Agentes 
Políticos, ministrado pelo assessor jurídico da Câ-
mara, João Paulo Meireles de Carvalho Filho. Seu 
objetivo é uma melhor capacitação dos vereadores, 
principalmente aqueles que estão em seu primeiro 
mandato. O curso abordou o Poder e o Processo 
Legislativo, explicando o funcionamento da Câmara.

Criação do Arquivo Histórico
Em março deste ano foi sancionada a Lei 

Municipal 1.231, que dispõe sobre a criação do 
arquivo histórico do Poder Legislativo do Município. 
A lei visa proteger e preservar para as gerações fu-
turas todos os documentos, fotos, livros, objetos e 
móveis que possuam valor histórico e cultural para 

a nossa cidade. A Câmara pretende em 2010, fir-
mar convênio com o Arquivo Histórico Nacional que 
possibilite a melhora da estrutura para este trabalho. 
A iniciativa também permite a geração de recursos 
financeiros que incentivem esta idéia e que possam 
estimular a criação de outros modelos de preserva-
ção histórica.

Projetos de Lei
A partir deste ano, a Câmara Municipal pas-

sou a arquivar cada projeto de lei em uma pasta indi-
vidual, como se fosse um processo. O projeto de lei 
chega na Câmara e é colocado na pauta da reunião 
ordinária. Depois de apresentado em plenário, é en-
caminhado às comissões permanentes para estudo 
e parecer acerca de sua legalidade. Após o aval das 
comissões, é posto em votação e, se aprovado, será 
encaminhado ao Executivo Municipal para sansão – 
quando ocorre a transformação do projeto em lei. 
Todo este percurso dos projetos de Lei ficará registra-
do em pastas individuais, identificadas e organizadas 
em arquivo, facilitando a consulta.

Concurso Público
A realização do Concurso Público da Câ-

mara Municipal para contratação de servidores 
está aguardando parecer do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. Tão logo seja aprovado o 
novo cronograma, este será divulgado no site da 
Câmara Municipal (www.cmrp.mg.gov.br) e no site 
da empresa responsável pela elaboração do con-
curso público (www.jcmconcursos.com.br).

Desde o início do ano - com o Projeto de Lei 
1.341/2009, de 12 de janeiro de 2009 -, a Câmara 
Municipal vem trabalhando na regularização da sua 
estrutura administrativa, fixando cargos, competên-
cias e vencimentos. Somente após a criação desta 
estrutura seria possível estabelecer os cargos de 
provimento efetivo e, a partir de então, organizar o 
concurso. A aprovação desta Lei foi o primeiro pas-
so para a realização do concurso público.

Reforma do Salão Nobre 
Após firmar um contrato de concessão com a 

Prefeitura Municipal em dezembro, a Câmara Munici-
pal pretende ampliar suas dependências e melhorar o 
funcionamento interno da casa. Depois de passar por 
reformas, que devem começar em janeiro, a Câmara 
vai poder oferecer uma sala exclusiva de trabalho para 
os vereadores, uma sala de reuniões, uma sala para 
disponibilização de internet gratuita, além da ampliação 
do escritório central e a criação do almoxarifado.

Visitas itinerantes
Outra proposta de atuação da Câmara Munici-

pal é a visitação de vereadores a órgãos públicos, fis-
calizando de perto o trabalho que vem sendo realizado 
pela Prefeitura Municipal e participando mais ativamen-
te da vida na comunidade. A idéia é que a proximidade 
do vereador com o funcionário municipal e com a po-
pulação melhore a qualidade dos serviços oferecidos.

Audiências Públicas
As audiências públicas têm por finalidade 

debater com a população e entidades específicas 

temas de interesse do Município. Tais audiências 
têm se mostrado um importante instrumento que 
a Câmara Municipal vem utilizando para solucionar 
questões polêmicas e de interesse público. Três 
audiências foram realizadas neste ano, sendo uma 
para debater sobre o atendimento nos Correios e a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias; outras duas para 
discutir o Orçamento Municipal para o ano de 2010, 
e o Plano Plurianual de 2010 a 2013.

Mural na Praça
Pela primeira vez na história deste município, 

o Poder Legislativo prestou contas, mês a mês, de 
todos os seus gastos em plena praça pública. Des-
de abril, a Câmara Municipal disponibilizou para toda 
a população da cidade um mural na Praça Barão 
de Santa Clara, contendo seu balancete financeiro. 
Toda primeira semana do mês, a população pode 
conferir como foi gasto e investido o dinheiro públi-
co. No mural, constam informações das despesas, 
receitas, eventos, bem como todos os projetos vo-
tados ou em tramitação na casa. 

Subsídio dos vereadores
A Constituição Federal determina que os 

subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e 
Secretários de Governo sejam fixados pela Câmara 
Municipal em cada legislatura, valendo para a sub-
sequente. Portanto, os salários dos vereadores da 
atual gestão da Câmara foram votados ano passado 
pela legislatura anterior. Conforme a Lei Municipal 
1221/08, de 25 de agosto de 2008, o salário de 

cada vereador no município de Rio Preto é de R$ 
1.200,00, sendo que o do Presidente da Câmara 
é de R$ 1.400,00. Estes valores são referentes ao 
atual mandato, que vai de 2009 até 2012, e não é 
permitido reajuste salarial neste período. 

Vereadores Mirins
Em 2010, a Câmara Municipal de Rio Preto 

espera implantar a Câmara de Vereadores Mirins. 
Trata-se de um projeto de lei, já aprovado pelo Le-
gislativo, que incentiva estudantes do ensino fun-
damental e médio das escolas municipais a parti-
ciparem como vereadores mirins da vida política 
em nossa cidade. O projeto visa contribuir para a 
formação e educação da juventude riopretana, des-
pertando sua participação na comunidade e sua 
consciência cidadã. O projeto deve ser divulgado 
nas escolas, de onde também sairão os indicados 
a vereadores mirins.

Vereadores e freqüência 
Ao longo de 2009, foram realizadas 26 

reuniões da Câmara Municipal, sendo 18 ordiná-
rias, cinco itinerantes e três extraordinárias. De 
um modo geral, a freqüência dos vereadores às 
reuniões tem sido produtiva e a população pode 
acompanhar no site da Câmara (www.cmrp.
mg.gov.br), o histórico de presenças e ausências 
dos mesmos. As reuniões ordinárias acontecem 
geralmente duas vezes ao mês.

Notas Curtas
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A Câmara Municipal de Rio Preto vem valorizando o projeto das reuniões 
itinerantes que, este ano, contou com a inclusão da comunidade de Santo 
Antônio. Nas reuniões, a população das zonas rurais visitadas tem a oportunidade 
de conhecer de perto o trabalho dos vereadores e, principalmente, um canal 
direto para expor suas reivindicações. A participação efetiva das comunidades 
tem contribuído para o sucesso das reuniões itinerantes. Nelas, os moradores 
participam ativamente, expondo os problemas locais e cobrando soluções. A 
Câmara Municipal, por sua vez, estimula e incentiva a continuidade deste projeto, 
e espera que as comunidades participem cada vez mais. 

Atualmente, sete comunidades rurais fazem parte do roteiro das reuniões 
itinerantes: São Luiz, São Pedro, São Cristóvão, Funil, Encruzilhada, Porto dos 
Índios e, mais recentemente, Santo Antônio. Em 2009, foram realizadas cinco 
reuniões na zona rural. No site da Câmara (www.cmrp.mg.gov.br), o cidadão pode 
pesquisar as comunidades atendidas e tem acesso à ata de todas as reuniões. 

Reuniões Itinerantes

Vereadores mais perto 
das comunidades rurais

Presença da comunidade nas reuniões itinerantes - 3ª renião itinerante 2009

Vereadores na comunidade do Funil

Adilson Bastos de Mello

•	 Corrimão	na	rua	Manoel	Costa	(Bairro	Nosso	Se-
nhor dos Passos).

•	 Obra	de	manilhamento	do	córrego	e	 rede	de	es-
goto da Rua Albertina de Jesus no bairro Safira.

•	 Calçamento	 na	 localidade	 de	 Porto	 dos	 Índios,	
nas proximidades do mata-burro

•	 Pedido	 de	 Projeto	 de	 Lei	 que	 disponha	 sobre	 a	
concessão de Bolsas de Estudo destinada aos 
alunos do ensino de 3º Grau. 

•	 Melhoria	no	atendimento	aos	pacientes	da	Clínica	
de Fisioterapia com aquisição de um veículo do 
modelo Tounner.

•	 Bicicletas	na	praça	Barão	de	Santa	Clara,	bem	como	
melhoria na limpeza da grama e areia do jardim.

•	 Mutirão	para	 fazer	 roçada	nas	 ruas	 e	 campo	de	
futebol	do	povoado	de	Porto	dos	Índios.			

•	 Providenciar	 obra	 de	 melhoramentos	 no	 calça-
mento da rua onde reside o Sr. Bingocha, (Rua 
Wilson Rosa), Bairro Safira. 

•	 Construção	 de	 pontos	 de	 ônibus	 e	 redutores	 de	
velocidade na Rodovia MG – 353. Terceirização 
de uma firma com mão-de-obra de Rio Preto 
para melhoria e conservação das estradas da 
localidade do Funil, São Cristóvão, São Pedro do 
Taguá,	São	Luiz	e	Porto	dos	Índios.

•	 Obra	 de	 restauração	 nas	 Três	 Biquinhas,	 com	
paisagismo, água e bancos.

•	 Instalação	de	 telefone	público	ou	 telefone	rural	
na localidade da Encruzilhada, São Luiz e Por-
to	dos	Índios.

•	 Refazer	a	iluminação	do	Cruzeiro,	do	morro	Nos-
so Senhor dos Passos.

•	 Construção	 de	 posto	 de	 saúde	 com	 consultório	
odontológico	na	localidade	de	Porto	dos	Índios.

•	 Construção	 de	 galpão	 fixo	 para	 realização	 das	
festas e torneio leiteiro, com transformador de 
energia elétrica de grande potência, na localidade 
de	Porto	dos	Índios.		

•	 Melhorar	a	 iluminação	na	balsa	da	 localidade	de	
Porto	dos	Índios.		

•	 Construção	 de	 bueiros	 para	 captação	 de	 águas	
pluviais nas estradas do Funil até a Encruzilhada, 
nas divisas com os Municípios de Olaria e Bom 
Jardim de Minas. 

•	 Retorno	da	concessão	de	dia	de	folga	ao	funcio-
nário público municipal no dia do aniversário.

 Projeto de Lei 1363/09 – Denomina a 2ª rua do 
Conjunto Habitacional Vila Verde e dá outras pro-
vidências.

 Projeto de Lei  1364/09 -  Denomina a 1ª rua 
do Conjunto Habitacional Vila Verde e dá outras 
providências.

 Projeto de Lei  1369/09 - Denomina a 3ª rua do 
Conjunto Habitacional Vila Verde e dá outras pro-
vidências.

 Projeto de Lei 1375/09 - Dispõe sobre a deno-
minação da Rua do bairro safira; de: Joaquim 
Marçal Filho.

Antônio Márcio Vieira

•	 Construção	de	quadra	poliesportiva	na	localidade	
de São Pedro do Taguá.

•	 Construção	de	uma	quadra	poliesportiva	no	Con-
junto Habitacional “Vila Verde”.

•	 Calçamentos	 das	 Localidades	 abaixo	 relacio-
nadas. Para estas obras já existe Emenda Par-
lamentar aprovada no valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais). 

	 -	Santo	Antônio	das	Varejas.

 - São Pedro do Taguá.

 - São Luiz.

 - restante da Rua Wilson Rosa – Bairro Safira.

 - Rua Durval Avelar – Bairro Formiga.

•	 Continuidade	ao	Projeto	de	Lei	de	doação	de	 lo-
tes do bairro Safira para a COHAB para constru-
ção de casas populares;

•	 Construção	 de	 rede	 de	 esgoto	 para	 as	 localida-
des abaixo relacionadas, referente a recursos da 
FUNASA de R$ 240.000,00 - Emenda Parlamen-
tar do Dep. Lafayete Andrada. 

 - São Pedro do Taguá;

 - São Cristóvão;

 - Buraco do Sapo - bairro Cavaco;

 - Bairro Atalaia.

•	 Colocação	 de	 tanques	 de	 leite	 comunitários	 na	
Casa de Pedras e Beira Rio, projeto em anda-
mento e com verba para ser liberada;

•	 Dar	 continuidade	 ao	 Projeto	 de	 Lei	 que	 está	 na	
secretaria da Casa Legislativa, de legalização dos 
lotes do bairro Atalaia;

•	 Melhorias	e	conservação	das	estradas	na	 locali-
dade do Funil (saibro, escória e alargamento das 
estradas);

•	 Melhorias	e	conservação	das	estradas	nas	 loca-
lidades de São Cristóvão, São Pedro do Taguá, 
São	 Luiz	 e	 Porto	 dos	 Índios	 (saibro,	 escória	 e	
alargamento das estradas);

•	 Instalação	de	telefone	público	(orelhão)	na	locali-
dade de São Luiz;

•	 Colocação	 de	 tanques	 de	 leite	 comunitários	 na	
localidade de Beira Rio e CODESC.

 Projeto de Lei 1345/09 – Fica instituído no Mu-

nicípio de Rio Preto o “Dia do Produtor Rural”.

Salvador Miguel dos Santos

•	 Construção	de	quadra	poliesportiva	na	localidade	
de São Pedro do Taguá;

•	 Instalação	de	telefone	público	(orelhão)	na	locali-
dade de São Luiz;

•	 Legalização	dos	lotes	do	bairro	Atalaia;

•	 Estudar	 a	 possibilidade	 de	 conceder	 ajuda	 de	
custo no transporte escolar e patrocinar faculda-
des para alunos carentes;

•	 Construção	 de	 Posto	 de	 Saúde	 na	 Vila	 de	 São	
Pedro do Taguá;

•	 Construção	de	quadra	poliesportiva	nas	 localida-
des, São Luiz e São Cristóvão;

•	 Colocar	ônibus	Circular	urbano	para	o	transporte	
escolar dos alunos da rede pública Municipal;

•	 Adquirir	hidrante	e	um	caminhão	pipa;

•	 Providenciar	 a	 instalação	 de	 um	 telefone	 público	
(orelhão) para o “Conjunto Habitacional Vila Verde”

•	 Adquirir	o	 terreno	pertencente	ao	Estado	ao	 lado	
da Escola da comunidade do Funil, para a Prefei-
tura Municipal, para construção de uma quadra 
Poli esportiva com vestiário e banheiros, um sa-
lão para reuniões da comunidade e uma pracinha 
com bancos e plantas;

•	 Realização	de	curso	de	maquiagem	nas	localida-
des; Funil, Encruzilhada, São Cristóvão, São Luiz,  
São	Pedro	do	Taguá	e	Porto	dos	Índios;

•	 Ampliar	 e	 fazer	 reforma	 no	 campo	 de	 futebol	
com	vestiário	na	localidade	de	Santo	Antônio	das	
Varejas;

 Projeto de Lei 1363/09 – Denomina a 2ª rua do 
Conjunto Habitacional Vila Verde e dá outras pro-
vidências.

 Projeto de Lei  1364/09 -  Denomina a 1ª rua 
do Conjunto Habitacional Vila Verde e dá outras 
providências.

 Projeto de Lei  1369/09 - Denomina a 3ª rua do 
Conjunto Habitacional Vila Verde e dá outras pro-
vidências.

 Projeto de Lei 1381/09	–	 “	Altera	o	Anexo	 I	da	
lei Municipal nº 802 de 09 de dezembro de 1992 
que Dispõe sobre a lei de Zoneamento e uso do 
solo do Município de Rio Preto e dá outras provi-
dências”.

 Projeto de Lei 1382/09	-	Dispõe	sobre	a	Institui-
ção do dia do esporte no Município e dá outras 
providências.

 Projeto de Lei 1383/09 – Autoriza o Prefeito Mu-
nicipal a criar o Horto Florestal do Município e dá 
outras providências.

Indicações e Projetos de Leis
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Francisco da Silva Coutinho

•	 Construção	de	uma	quadra	poliesportiva	no	Con-
junto Habitacional “Vila Verde”;

•	 Instalação	de	telefone	público	(orelhão)	na	locali-
dade de São Luiz;

•	 Legalização	dos	lotes	do	bairro	Atalaia;

•	 Construção	 de	 quadra	 poliesportiva	 no	 Bairro	
Atalaia;

•	 Construção	 de	 um	 Salão	 Comunitário	 no	 Bairro	
Atalaia;

•	 Realizar	calçamento	com	iluminação	na	rua	onde	
reside o Sr. Carlinhos Libinite e obra de sanea-
mento básico no restante do Bairro Atalaia;

•	 Providenciar	 Placas	 indicativas.	 Uma	 placa	 na	
ponte Dr. Alberto Furtado Portugal, indicando 
a cidade de Valença/RJ, e a chagada  em Rio 
Preto; uma na esquina da rua Nilo Peçanha in-
dicando a direção da Cidade de Santa Rita do 
Jacutinga; uma na entrada da cidade indicando a 
chegada em Rio Preto e na saída MG 353 indi-
cando a direção das cidades de Juiz de Fora e 
Santa Bárbara do Monte Verde;

•	 Providenciar	 a	 obra	 de	 complementação	 da	 cal-
çada nas margens da Rodovia MG 353, até o 
“Conjunto Habitacional Vila Verde”;

•	 Construção	de	vestiário	com	banheiros	no	Cam-
po de Futebol da Localidade de São Cristóvão;

•	 Construção	da	Estação	de	 tratamento	de	Esgoto	
na localidade do Funil;

•	 Realizar	obra	de	manilhamento	ou	galeria	no	Cór-
rego do Morro Nosso Senhor dos Passos, preci-
samente no trecho atrás do Cemitério de Nosso 
Senhor dos Passos;

•	 Construção	 de	 Posto	 de	 Saúde	 com	 consultório	
odontológico	na	localidade	de	Porto	dos	Índios;

•	 Realizar	melhorias	nas	estradas	da		localidade	de	
Porto	dos	Índios;

•	 Construção	 de	 galpão	 fixo	 para	 realização	 das	
festas e torneio leiteiro com transformador de 
energia elétrica de grande potencia na localidade 
de	Porto	dos	Índios;

•	 Melhorar	a	iluminação	na	balsa	da		localidade	de	
Porto	dos	Índios;

•	 Realizar	melhorias	 na	 entrada	 da	 Escola	Munici-
pal	Antônio	Carlos	de	Souza	Lima;

•	 Construção	de	vestiário	no	campo	de	 futebol	da	
localidade de São Pedro do Taguá;

•	 Demarcar	e	indicar	a	medida	da	calçada	em	volta	
do Jardim da Praça Barão de Santa Clara.

 Projeto de Lei 1348/09 – Dispõe sobre Denomi-
nação de Rua no bairro Atalaia e dá outras provi-
dencias.

 Projeto de Lei 1363/09 – Denomina a 2ª rua do 
Conjunto Habitacional Vila Verde e dá outras pro-
vidências.

 Projeto de Lei  1364/09 -  Denomina a 1ª rua 

do Conjunto Habitacional Vila Verde e dá outras 

providências.

 Projeto de Lei  1369/09 - Denomina a 3ª rua do 

Conjunto Habitacional Vila Verde e dá outras pro-

vidências.

José Benedito Pinto Maia

•	 Calçamentos	 das	 Localidades	 abaixo	 relacio-

nadas. Para estas obras já existe Emenda Par-

lamentar aprovada no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais). 

	 -	Santo	Antônio	das	Varejas

 - São Pedro do Taguá

 - São Luiz

 - restante da Rua Wilson Rosa – Bairro Safira

 - Rua Durval Avelar – Bairro Formiga;

•	 Dar	 continuidade	 ao	 Projeto	 de	 Lei	 que	 está	 na	

secretaria da Casa Legislativa, de legalização dos 

lotes do bairro Atalaia;

•	 Melhorias	e	conservação	das	estradas	na	 locali-

dade do Funil (saibro, escória e alargamento das 

estradas);

•	 Melhorias	e	conservação	das	estradas	nas	 loca-

lidades de São Cristóvão, São Pedro do Taguá, 

São	 Luiz	 e	 Porto	 dos	 Índios	 (saibro,	 escória	 e	

alargamento das estradas);

•	 Instalação	de	telefone	público	(orelhão)	na	locali-

dade de São Luiz;

•	 Instalação	 de	 telefone	 público	 ou	 telefone	 Rural	

na localidade da Encruzilhada;

•	 Realizar	 reforma	 no	 calçamento	 da	 Rua	 Alcindo	

Gonçalves Pereira, Bairro Safira;

•	 Envio	de	cópia	dos	projetos	de	lei	de	interesse	do	

funcionalismo para o Sindicato do Funcionário Pú-

blico Municipal e para o Órgão público municipal;

•	 Realizar	convênio	com	o	Sporte	Clube	Rio	Preto;

•	 Entrar	em	contato	com	o	responsável	ou	técnico	

da torre de televisão, e solicitar correções nos 

sistemas e colocar em funcionamento a TV Pa-

norama (Canal 13) e SBT-Alterosa (canal 11);

•	 Estudar	a	possibilidade	de	construir	ponte	de	ôni-

bus e colocar redutor de velocidade na Rodovia 

MG – 353;

Salvador M. Damasceno Pinto

•	 Melhorias	e	conservação	das	estradas	na	 localidade	
do Funil (saibro, escória e alargamento das estradas);

•	 Melhorias	e	conservação	das	estradas	nas	 loca-
lidades de São Cristóvão, São Pedro do Taguá, 
São	 Luiz	 e	 Porto	 dos	 Índios	 (saibro,	 escória	 e	
alargamento das estradas);

•	 Instalação	de	telefone	público	(orelhão)	na	locali-
dade de São Luiz;

•	 Providenciar	 Placas	 indicativas.	 Uma	 placa	 na	
ponte Dr. Alberto Furtado Portugal, indicando 
a cidade de Valença/RJ, e a chagada  em Rio 
Preto; uma na esquina da rua Nilo Peçanha in-
dicando a direção da Cidade de Santa Rita do 
Jacutinga; uma na entrada da cidade indicando a 
chegada em Rio Preto e na saída MG 353 indi-
cando a direção das cidades de Juiz de Fora e 
Santa Bárbara do Monte Verde;

•	 Realizar	 reforma	no	Posto	de	Saúde	da	 localida-
de do Funil, com retorno de atendimento médico 
duas vezes por semana e funcionário preparado 
para atendimento aos usuários como fazer cura-
tivos, aplicar injeções e aferir pressão;

•	 Construção	 de	 ponto	 de	 ônibus	 nas	 localidades	
do Funil, Encruzilhada e Santana;

•	 Colocação	de	espelho	ou	 torre	 repetidora	de	ce-
lular voltado para a comunidade do Funil;

•	 Realizar	 reforma	 na	 Ponte	 São	Gabriel	 na	 locali-
dade do Funil;

•	 Construção	de	novas	pontes	da	região	do	Funil	e	
Encruzilhada, nas seguintes localidades:

 - Na estrada Municipal em Frente à propriedade 
do José Roque Damasceno Neto.

 - Na estrada Municipal perto do Chalé da Srª. 
Roberta, divisa com Sr. José Batista Almeida.

 - Na estrada Municipal da propriedade do Sr. Ma-
noel Alípio.

 - Estrada da Divisa do Município de Rio Preto 
com o Município de Olaria;

•	 Providenciar	 obra	 de	 melhoramentos	 nos	 ba-
nheiros públicos com fossa na rede de esgoto e 
instalação de um tanque no vestiário da comuni-
dade do Funil;

•	 Instalação	 de	 telefone	 público,	 tipo	 orelhão,	 na	
localidade	de	Santo	Antônio	das	Varejas;

•	 Construção	 de	 bueiros	 para	 captação	 de	 águas	
pluviais nas estradas do Funil até a Encruzilhada, 
nas divisas com os Municípios de Olaria e Bom 
Jardim de Minas;

 Projeto de Lei 1363/09 – Denomina a 2ª rua 
do Conjunto Habitacional Vila Verde e dá ou-
tras providências.

 Projeto de Lei  1364/09 -  Denomina a 1ª rua 
do Conjunto Habitacional Vila Verde e dá outras 
providências.

 Projeto de Lei  1369/09 - Denomina a 3ª rua 
do Conjunto Habitacional Vila Verde e dá outras 
providências.

Wellington de Souza Nacarate 
dos Santos

•	 Melhorias	e	conservação	das	estradas	na	 locali-
dade do Funil (saibro, escória e alargamento das 
estradas);

•	 Melhorias	e	conservação	das	estradas	nas	 loca-
lidades de São Cristóvão, São Pedro do Taguá, 
São	 Luiz	 e	 Porto	 dos	 Índios	 (saibro,	 escória	 e	
alargamento das estradas);

•	 Instalação	de	telefone	público	(orelhão)	na	locali-
dade de São Luiz;

•	 Envio	de	cópia	dos	projetos	de	lei	de	interesse	do	
funcionalismo para o Sindicato do Funcionário Pú-
blico Municipal e para o Órgão público municipal;

•	 Realizar	 melhorias,	 conservação	 e	 limpeza	 nos	
bancos da Praça Barão de Santa Clara, colocar 
placa educativa para o uso adequado dos ban-
cos;

•	 Construção	de	quebra-molas	no	Bairro	Safira;

•	 Estudar	 a	 possibilidade	 de	 criar	 uma	 “Casa	 de	
Passagem” na cidade de Juiz de Fora-MG;

•	 Solicitar	 construção	 de	 rampas	 para	 deficientes	
nas calçadas da cidade;

•	 Adquirir	uma	motocicleta	para	 facilitar	o	 trabalho	
dos Agentes de Saúde na área Rural, bem como 
também pagar o adicional de difícil acesso;

•	 Contratar	 para	 a	 exposição	 Agropecuária	 de	 Rio	
Preto Show Gospel na abertura, assim como 
também colocar um posto de atendimento Médi-
co com profissional médico e técnico de enfer-
magem no evento;

•	 Colocação	de	corrimão	em	toda	a	subida	da	gru-
ta na localidade do Funil;

•	 Criação	da	guarda	Municipal;

•	 Melhora	 do	 local	 de	 atendimento	 médico	 (sala	
maior) e realização do atendimento por quinzena 
na	localidade	de	Santo	Antônio	das	Varejas.

 Projeto de Lei 1344/09 – Autoriza o Executivo 
Municipal de Rio Preto a conceder adicional de 
insalubridade aos funcionários Municipais.

 Projeto de Lei 1345/09 – Fica instituído no Mu-
nicípio de Rio Preto o “Dia do Produtor Rural”.

 Projeto de Lei 1358/09 – Estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade da Deficiência ou com mobilidade 
reduzida  no Município de Rio Preto e dá outras 
providências.

José Antônio Alves de Souza

•		Instalação	de	telefone	público	(orelhão)	na	locali-
dade de São Luiz;

•	 Construir	 ponto	 de	 ônibus	 nas	 localidades	 de	
Três Barras e São Cristóvão;

•	 Construção	de	um	Posto	de	Saúde	da	localidade	
do São Luiz, com atendimento médico duas ve-
zes por semana e funcionário (enfermeira) prepa-
rado para atendimento aos usuários como fazer 
curativos, aplicar injeções e aferir pressão;

•	 Realizar	obra	de	rede	de	esgoto	próximo	do	cam-
po de futebol na localidade de São Cristóvão;

•	 Melhorias	na	qualidade	da	água	da	 localidade	de	
São Luiz e no término do calçamento;

•	 Colocar	 um	 barco	 e	 fazer	 retífica	 nas	 correntes	
da balsa que presta serviços à comunidade de 
São Luiz;

•	 Estudar	uma	maneira	de	abrir	o	portão	e	colocar	
bancos do Posto de Saúde “Dr. Henrique Furtado 
Portugal” a partir das 5 horas da manhã, para os 
usuários ficarem acomodados e resguardados 
do sereno, frio e até mesmo da chuva (em dias 
chuvosos);

•	 Melhorias	nos	banheiros	da	rodoviária	com	insta-
lação de pias;

•	 Construção	 de	mais	 bueiros	 nas	 estradas	 rurais	
e colocar um funcionário conserva  para todas 
as estradas do Município no máximo de 10 km  
para cada;

•	 Envio	de	cópia	dos	projetos	de	lei	de	interesse	do	
funcionalismo para o Sindicato do Funcionário Pú-
blico Municipal e para o Órgão público municipal;

•	 Realizar	 melhorias,	 conservação	 e	 limpeza	 nos	
bancos da Praça Barão de Santa Clara, colocar 
placa educativa para o uso adequado dos bancos;

•	 Realizar	melhorias	no	telhado	e	pintura	da	Escola	
Municipal	Antônio	Carlos	Souza	Lima	na	localida-
de de São Luiz;

Projetos de Lei de autoria da 
Mesa Diretora da Câmara

 Projeto de Lei 1379/09 – Altera o programa Pro-
cesso Legislativo constante do Plano Plurianual 
do município de Rio Preto –MG para o período 
2006/2009.

 Projeto de Lei 1341/09	 -	 “	 Institui	 a	 Estrutura	
Administrativa da Câmara Municipal de Rio preto, 
Dispõe  sobre o quadro de provimento efetivo, 
em Comissão e da outras providências”.

 Projeto de Lei 1342/09 – Dispõe sobre a Cria-
ção do arquivo Histórico  do Poder legislativo  do 
Município de rio preto e dá outras providências.

apresentados pelos vereadores em 2009
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MENSAGENS
de Boas Festas

dos vereadores
O Natal Chegou!

Neste momento especial,
propício à reflexão e à percepção
das energias mais puras e sutis do Universo,
convidamos todos nossos amigos a sintonizar
o espírito e a mente às energias de Paz, Saúde e 
Prosperidade, renovando nossa crença na construção de 
um mundo mais humano e igualitário.
Repousemos, então, da luta cotidiana,
Para irradiar todos os dias do
Ano Vindouro com
essa inesgotável
Energia Divina.

Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo!!!

vereador Antônio Márcio Vieira

Chegamos ao final de mais um ano de trabalho. Trazemos 
a certeza da missão cumprida e constatamos com alegria 
que é tempo de renovar valores, crenças e os laços mais 
profundos que nos unem à família e aos amigos.
Eu, José Benedito, acredito nesta renovação e neste pacto 
para esse valores perdurarem muito além da celebração 
do dia 25.
Que seu Natal seja pleno de paz e que no Ano Novo 
possamos celebrar todo o bem realizado ao longo deste 
período e almejar um futuro cada vez melhor para o povo 
riopretano.
Desejo a todos muita harmonia, paz e um 2010 
cheio de realizações!

vereador José Benedito Pinto Maia

Mais um ano se passou, um ano de lutas e de vitórias.

Que o Ano Vindouro seja repleto de alegrias e realizações!

Em meu primeiro ano de mandato procurei cumprir 

dignamente meu papel de vereador ouvindo com respeito 

todas as reivindicações dos moradores e cobrando do 

Executivo uma educação de qualidade, uma saúde melhor, 

um salário mais digno para os servidores municipais. E, 

para o ano que vem, quero dar continuidade ao meu 

trabalho. Para isso, espero contar com o apoio de todos.

Nesta oportunidade, quero desejar a toda população 

riopretana os meus sinceros votos de um Santo Natal e 

um Ano Novo cheio de Paz, Saúde e grandes conquistas.

vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos

Este foi um ano de muitas alegrias e realizações!

É importante refletir sobre os acontecimentos,

analisar a jornada do dia-a-dia e, ao final, concluir 

que tivemos um saldo positivo de aprendizado e 

crescimento.

Agradecemos a todos por esse ano de trabalho, 

cooperação, dedicação e confiança.

Desejamos que este Natal seja precursor de um

Novo ano repleto de amor, alegria e esperança.

Feliz Natal e Ano Novo!

vereador Salvador Miguel Damasceno Pinto 
(Miguel Carioca)

Que este Natal seja o momento de se cultivar sentimentos, 

para que tenhamos uma colheita farta de amor, 

fraternidade, união e paz.

Que o amor de Cristo ilumine os nossos governantes, para 

que suas ações sejam voltadas para o bem estar social do

nosso povo e que Ele cubra de bênçãos a sua vida e a 

dos seus familiares, propiciando felicidade e prosperidade 

no ano Vindouro.

Os votos sinceros são sempre os mesmos, porém os 

sentimentos e a esperança são renovados e crescentes.

Enquanto houver um sorriso de simpatia, um

pequeno gesto de amor, sempre existirá o Natal.

Feliz Natal!
vereador José Antônio Alves de Souza 

(Teodorinho)
  

Natal, sinal de uma nova vida, de esperança que cada um 

de nós tenha a paz no coração. Assim sendo, voaremos 

tão alto que jamais seremos alcançados pelo mal.

A caridade é o equilíbrio da vida. Creia que é capaz e 

alcançará seus objetivos. Preserve a vida alheia, o mais 

importante dos ingredientes.... Encontre-se com Deus 

todos os dias.... Assim tudo se tornará muito mais simples 

e seu Ano Vindouro será mais iluminado.

“Não forte como o vento, que tudo destrói, mas como a 

rocha que tudo suporta”.

vereador Salvador Miguel dos Santos 
(Salvador da Capoeira)


