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Após assinatura de convênio com a
Prefeitura, que cedeu toda a parte superior
do prédio, foi iniciada ampla reforma na
sede da Câmara Municipal.
Construção de novo banheiro,
troca de toda parte elétrica, troca do
forro do plenário, além de reforma da
fachada, visam melhorar as condições de
trabalho para funcionários e vereadores e,
principalmente, permitir um maior conforto
e melhor atendimento ao cidadão.
Outro ponto importante é a busca
da acessibilidade, adequando o prédio
às necessidades especiais de pessoas
Obras na cozinha
portadoras de algum tipo de deficiência.
Facilitar o acesso a todos os
cidadãos, permitindo o acompanhamento das reuniões e a utilização dos serviços disponibilizados pela casa é,
sem dúvida, o principal ganho com a reforma.

CÂMARA DEVOLVE
R$ 63.333,96 À PREFEITURA
MUNICIPAL
A Câmara Municipal devolveu aos cofres do executivo
as sobras do ano de 2009 no valor de R$ 63.333,96
(sessenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e noventa
e seis centavos). Trinta mil já devolvidos em dezembro e
agora em fevereiro, com o fechamento da contabilidade
referente à 2009, foram devolvidos mais R$ 33.333,96.
Apesar das realizações da direção da Câmara
Municipal no ano de 2009 (confecção do site, início da
reforma, contratação de empresa para realização de concurso
público, entre outras), com uma administração séria, foi
possível contribuir um pouco mais com o Município.
Vale lembrar que as Câmaras Municipais, por previsão
legal, devem devolver ao final de cada exercício financeiro,
suas respectivas sobras.

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE
O ATENDIMENTO BANCÁRIO
NO MUNICÍPIO
MAIO/2010

traga suas dúvidas, críticas, sugestões

Finalização do forro

Estará à disposição da população, uma urna para serem
depositadas todas as dúvidas e questionamentos sobre o
atendimento bancário no Município. A urna ficará na Câmara
Municipal a partir do dia 05 de abril, de 09:30 às 17:00 e, aos
sábados pela manhã, na praça Barão de Santa Clara.
A CMRP iniciou no dia primeiro deste mês, levantamento do
tempo de espera para o atendimento.
PARTICIPE!
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Prestação de Contas
BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/2010
Data

Editorial

RECEITA

Expediente:

14.156,74

20/02/10

Repasse da Prefeitura

38.333,34

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
Paulo Vitor Negri Silva
Wellington de Souza Nacarate dos Santos

Impressão:
Gráfica PC. Duboc Ltda.
Estrada Valença x Pentagna, 5197 - Fundos
Osório - Valença - RJ
Tel.: (24) 2453-1222
e-mail: graficaduboc@gmail.com
Tiragem
2500 exemplares

8.504,70

26/02/10

Funcionários

3.423,47

26/02/10

Ferias

1.110,77
13.038,94

Correios

37,80

Depósito de Bebidas Barbosa

64,00

INSS

5.135,30

Construvalen Construções Ltda.

14.904,58

Desconto em folha

*

1.516,00

Telefone (duas linhas)

556,66

Planejar Consultores Ass. Ltda.

905,38

Padarias

40,85

Papelarias

10,75

Pagamento a funcionário (Dif. Salário 01/2010)

73,80

Pagamento a funcionário (Dif. Salário 01/2010)

41,40

Despesa de viagem (restituição)

309,50

Autônomos

1.581,61

Material de consumo

17,07
TOTAL DAS DESPESAS

25.194,70

SALDO EM: 28/02

14.256,44

* Pagamento da 1ª parcela da obra na sede da Câmara Municipal.
Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse (despesa liquida folha de pagamento + despesa
liquida geral)

PROJETOS DE LEI – 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

Saída

Vereadores

TOTAL DA FOLHA

Notícias da

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

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA

26/02/10

DESPESAS LIQUIDAS

-

Câmara

Entrada

Saldo no Mês anterior

Data de

UM CONVITE
Frequentemente levantamos o tema da importância da
participação cidadã para uma cidade. Qual a real importância
dessa participação? Quais as responsabilidades de um
cidadão? Será que enquanto cidadãos, temos só direitos?
A atual mesa diretora da CMRP vem procurando trazer
o cidadão para as discussões relativas ao Município. Fazer
com que esse cidadão participe efetivamente da vida sóciopolítica de nossa cidade. Entendemos ser nosso dever.
Sabemos que, nós vereadores, somos os
representantes do povo. Fomos eleitos e, proporcionalmente,
representamos o todo de uma sociedade, uma pluralidade de partidos e ideais.
Mas não é só isso. Não pode ser só isso.
Nesses primeiros quinze meses na direção da casa, procuramos incentivar a
participação popular, criando mecanismos para atrair o interesse do cidadão.
Citemos as audiências públicas, constantemente usadas para temas de maior apelo.
Citamos também a criação do site (www.cmrp.mg.gov.br), lá o cidadão riopretano tem seu
espaço, pode acompanhar, pode fiscalizar. Lembramos, ainda, que nossas reuniões estão
abertas à palavra livre e que, este informe agora é periódico. Iniciamos uma ampla reforma
em nossa sede com intuito de dar mais conforto ao usuário de nossos serviços (que é
você, cidadão!), e com isso, atraí-lo para sua (nossa), casa.
Queremos viabilizar com urgência o projeto da Câmara Mirim, pois, nossa
esperança na juventude riopretana é enorme, é também empolgante e, a participação
do jovem é fundamental para construção de uma cidade melhor.
Sabe-se da desilusão geral com a política e políticos. Sabemos das esperanças
e decepções de nosso dia-a-dia, sabemos dos nossos limites, das nossas fraquezas.
Mas também sabemos que somos movidos a desafios, que o sonho continua
vivo, que esperança no amanhã é sempre única. Sabemos de nossa força, enfim,
sabemos quem somos, e o que queremos.
Participe de sua cidade. É apenas um convite.
Léo Reis,
Um forte abraço
Presidente da Câmara

Saída

31/01/10

-

-

-

Projeto de Lei 01/2010 – Autoriza o Executivo Municipal a conceder ajuda de custo de transporte aos estudantes
universitários e de outras modalidades de ensino não oferecidos no Município e dá outras providências
Autoria: Executivo Municipal
Aprovado por unanimidade, gerando a Lei Municipal 1.278/2010;
Projeto de Lei 03/2010 - Estabelece obrigatoriedade das agências bancárias, no âmbito do Município de Rio Preto, a
colocar à disposição dos usuários, pessoal suficiente no setor de caixas, para que o atendimento seja efetuado em tempo
razoável e dá outras providencias.
Autoria: Jose Benedito Pinto Maia, Antonio Marcio Vieira, Wellington de Souza Nacarate dos Santos e Paulo Vitor Negri Silva.
Projeto de Lei encaminhado às Comissões Permanentes para análise e parecer final.
Projeto de Lei 04/2010 - Autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Entidade Nacional de Representação
dos Municípios – Confederação Nacional Dos Municípios.
Autoria: Executivo Municipal
Projeto de Lei encaminhado às Comissões Permanentes para análise e parecer final.
Projeto de Lei 05/2010 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 888 de 18 de março de 1997, que dispõe sobre a
criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental e dá outras providencias.
Autoria: Executivo Municipal
Projeto de Lei aprovado por unanimidade e encaminhado ao Executivo Municipal para sanção e publicação.
Projeto de Lei 06/2010 - Institui o Curso Municipal de Línguas e dá outras providencias.
Autoria: Paulo Vitor Negri Silva
Projeto de Lei retirado de pauta a pedido do autor.
Projeto de Lei 07/2010 – Institui o “Dia do Evangélico” no Município de Rio Preto e dá outras providências.
Autoria: Wellington de Souza Nacarate dos Santos
Projeto de Lei aprovado por unanimidade e encaminhado ao Executivo Municipal para sanção e publicação.
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Indicações
Indicações Vereador
Chiquinho do Atalaia:
Indicação nº 05/2010 - estudar
uma maneira de legalizar os lotes e
registrar em cartório de registros de
imóveis do bairro Atalaia.
Indicação nº 13/2010 - calçamento
com iluminação e obra de saneamento
básico na rua onde reside o Sr. Carlinhos
Libinite, restante do Bairro Atalaia.
Indicação nº 17/2010 - Dar
andamento ao Projeto “Caixinha de
Música”, que visa atender 70 crianças
carentes com aulas de balé e música
instrumental.

Indicações vereador Salvador
Miguel dos Santos:
Indicação nº 06 - calçamento das
ruas e instalação de um telefone pública
(orelhão), para o “Conjunto Habitacional
Vila Verde”
Indicação nº 07/2010 - Construir
quadra Poliesportiva nas localidades de
São Luiz e São Cristóvão.
Indicação nº 08/2010 - Construir
quadra Poliesportiva na localidade de
São Pedro do Taguá.
Indicação nº 09/2010 - Ampliar e
fazer reforma no campo de futebol com
vestiário e telefone público (orelhão) na
localidade de Santo Antônio das Varejas
Indicação nº 10/2010 - Construir
Posto de Saúde na Vila de São Pedro
do Taguá.
Indicação
nº
11/2010
Providenciar as seguintes obras: rede
de iluminação pública às margens da
rodovia MG-353, abrigo de ônibus e
construção de ciclovia às margens desta

rodovia até o “Conjunto Habitacional Vila
Verde”.
Indicação nº 16/2010 - Ônibus
circular para os alunos dos bairros Safira
e Cavaco.

Indicações do vereador
Adilson Mello:
Indicação nº 01/2010 - Fazer
contato com a Polícia Militar, solicitando
a proibição de veículos com som em
alto volume, nos eventos da cidade
como carnaval, exposições, outros
eventos e finais de semana. Indica
também uma multa para os infratores,
estipulada pela Prefeitura Municipal ou
Comissão Organizadora do Evento.
Indicação nº 12/2010 - Criar
Ouvidoria Geral Municipal com um
telefone 0800.

Indicações do vereador José
Benedito:
Indicação nº 02/2010 - Fazer
contato com a Polícia Militar, solicitando
o impedimento de transito de veículos
no horário de sepultamentos na rua de
destino ao cemitério.
Indicação nº 03/2010 - Fazer
obra de calçamento da localidade de
Santo Antônio das Varejas.
Indicação nº 04/2010 - Fazer
obra de calçamento da Rua Durval
Avelar no Bairro Formiga.

Indicações do vereador
Wellington Nacarate:
Indicação nº 14/2010 - no
sentido de instituir no Município de
Rio Preto um prêmio através de lei
específica para o aluno em destaque

conforma Minuta em Anexo. “Institui o
Prêmio - aluno em destaque” na rede
Pública de ensino do Município de Rio
Preto e dá outras providencias.
Indicação nº 15/2010 - no
sentido de instituir no Município de
Rio Preto a Minuta de Projeto de Lei
em Anexo. “Dispõe sobre a isenção
do pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano aos Servidores Públicos
efetivos do Município de Rio Preto e dá
outras providencias”.
Indicação nº 18/2010 - Colocar
corrimão ou grade de proteção no
córrego da Rua Pracinha Sebastião
Clementino.

Indicações do Vereador
Antonio Marcio:
Indicação nº 08/2010 - Construir
quadra Poliesportiva na localidade de
São Pedro do Taguá.
Indicação nº 19/2010 – Instituição
no Municipio da Minuta de Emenda
Aditiva à Lei Municipal 1273/2009

REQUERIMENTOS APROVADOS
EM PLENÁRIO:
Requerimento
nº
01/2010Convite ao Presidente do Sistema
Comunitário de Rádio e Telefonia Rural
de Rio Preto, a fim de que o mesmo
preste esclarecimentos acerca do
encerramento das atividades da Telefonia
Rural de Rio Preto.
Requerimento nº 02/2010 Determine à Assessoria Jurídica da casa
elaborar estudo para a nova redação do
§ 1º do art. 18 do Regimento Interno
da Câmara Municipal, de modo a torná-

lo adequado ao previsto nos artigos, 15,
185, VII do supracitado regimento a
eleição da Mesa da Câmara da LOM.
Requerimento nº 03/2010 - Que
o Sr. Prefeito Municipal apresente para
os servidores públicos do Município uma
proposta efetiva e concreta em relação a
questão das
férias premio do
funcionalismo, de maneira a realizar
uma escala dessas férias, constando a
possibilidade de pagamento ou de gozo
deste direito por aqueles servidores que
implementaram as condições dispostas
no Estatuto dos Servidores Municipais.
Requerimento nº 04/2010 - Que
o Sr. Prefeito Municipal encaminhe
para esta Casa Legislativa o mais
breve possível o Projeto de Lei que
disponha sobre a revisão geral anual
dos vencimentos dos servidores
municipais na forma disposta no art. 37
inciso X da Constituição Federal, sendo
concedido ao funcionalismo municipal o
mesmo índice de reajuste aplicado pelo
Governo Federal neste ano de 2010 ao
salário mínimo.
Requerimento nº 05/2010 –
Solicita a informação sobre qual o
consumo de combustível de cada
veículo da Prefeitura Municipal durante
o ano de 2009, discriminando o gasto
mensal e individual de cada, com
identificação de placa, tipo e marca
e controle de quilometragem de cada
veículo.
Requerimento nº 06/2010 – Que
seja informado a esta Casa Legislativa:
qual a empresa responsável pela
instalação da Internet no Município de

Rio Preto; Se existe um Convênio entre
a Prefeitura e a Empresa responsável
pela Internet; Se a mesma está instalada
no Município; Qual o custo desta
Instalação e qual é a receita para o
Município; Caso não exista Convênio
com o Município, informar com qual
entidade ou empresa está conveniada.
Requerimento nº 07/2010 - Seja
informado a esta Casa Legislativa: Qual
o período de isenção de Tributos entre
a empresa VALESUL e a Prefeitura
Municipal de Rio Preto; Quais as ações
executadas no Município pela mesma
empresa, devido ao impacto ambiental.
Requerimento nº 08/2010 - Seja
informado a esta Casa Legislativa se há
registro ou conhecimento na Prefeitura
do cabeamento de fibra Óptica que
passa pelo Município Implantado entre
2002/2003. Se houver registro, qual a
empresa que detém o direito?
Requerimento nº 09/2010 - Seja
reapresentado a esta Casa Legislativa
para apreciação os Projetos de Lei nº
1329/2008 que: “Autoriza o Executivo
Municipal a proceder a doação de terras
públicas Municipais.” e Projeto de Lei nº
1340/2008 “Plano Diretor Participativo”.
Requerimento nº 10/2010 Oficiar a Operadora OI, para que nos
informe sobre a instalação da Internet
Velox em nosso Município.
Requerimento nº 11/2010 - Seja
informado a esta Casa Legislativa como
está o andamento para solução definitiva
da revitalização do calçamento do Bairro
Cavaco e da construção da ponte Praça
da Amizade (Buraco do Sapo).

“Com a palavra”
Vereador Chiquinho do Atalaia
Avaliação do 1º ano de
mandato

(quatro) projetos de lei.
Expectativas para o próximo ano
Procurarei trabalhar cada vez mais e cada dia
melhor, para que meu mandato seja satisfatório para

Mesmo com a falta de

a população e para todos aqueles que depositaram

experiência, não encontrei muitas

em mim, a confiança com seus votos. Neste ano

dificuldades para exercer esse

que apenas se inicia, ainda temos muitas propostas

1º ano de mandato. A Câmara

a serem apresentadas para Rio Preto.

Municipal estava sempre pronta para elucidar

Considerações Finais

minhas dúvidas e questionamentos, auxiliando-me

Agradeço a todos que me apoiaram e sempre

nesta etapa. Sempre ao lado ao povo, procurei

me apóiam. Serei sempre aquela mesma pessoa

trabalhar na busca de respostas e esclarecimentos,

anterior às eleições e estarei ao dispor para atender

de situações que me eram solicitadas. Apresentei

e ouvir reivindicações da população, buscando

no ano de 2009 19 (dezenove) indicações e 04

melhores soluções para nós riopretanos.

Vereador Adilson Bastos de Mello
Avaliação do 1º ano
de mandato
Foi
um
ano
de
aprendizado
e
de
conhecimentos.
Por ser meu primeiro
mandato
como
vereador
iniciei tomando conhecimento
do funcionamento de uma câmara e o papel do
vereador perante suas atribuições. Foi um ano difícil,
tanto para os vereadores como também para o
prefeito.
O prefeito assumiu a prefeitura sem o chamado
Governo de Transição, sem saber das obras em
andamento, dos convênios, verbas e até mesmo
a questão do funcionário. Até avaliar e fazer um

balanço geral do funcionamento de tudo, ficou um
pouco difícil.
Expectativas para o próximo ano
As expectativas são as melhores possíveis,
pois, já com esta avaliação e conhecimento é que
começa a administração. Muitos projetos estão para
serem realizados este ano.
Considerando as dificuldades do primeiro ano
de mandato e com as melhoras neste início de
segundo ano, temos a expectativa de atendimento às
reivindicações dos vereadores e do cidadão.
Considerações Finais
Entrei na política com o intuito de ajudar
o crescimento de nosso município e ao
próximo. Sempre fiz um trabalho voltado à ação
social, trabalhando na prefeitura nos mandatos
anteriores como funcionário e hoje como
vereador gostaria de contribuir muito mais e me
coloco a disposição de todos.
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VEREADORES VISITAM
ACISPES
No último dia 22, os vereadores Leo Reis, Salvador, Chiquinho do Atalaia e Zé
Benedito, acompanhados de alguns componentes do conselho municipal de saúde,
visitaram a ACISPES, Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra.
Na visita, foram recebidos pelo diretor executivo da entidade, Sr, Sidnei Amauri
Scalione Pereira. Lá puderam constatar a qualidade dos serviços prestados ao usuário,
receberam informações sobre o funcionamento do convênio com a Prefeitura de Rio
Preto, além de ouvir a opinião de alguns pacientes.
Todos consideraram a visita bastante produtiva e oportuna, sendo possível o
esclarecimento de dúvidas e o acompanhamento dos serviços prestados.

CONCURSO LIBERADO

Tribunal de contas do estado aprova o edital e
inscrições já estão abertas

Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso público da história do
legislativo riopretano. Após alguns meses da publicação do edital, realizadas as
mudanças determinadas pelo TCE-MG, no último dia cinco de março foi publicado o
novo e definitivo edital para o concurso.
As inscrições serão realizadas no período de 22 de março a 23 de abril. Todos
os interessados podem se inscrever via internet, ou na sede da Câmara. As provas
estão previstas para o dia 30 de maio.
O Presidente da Câmara, vereador Leonardo Reis, lembrou que o concurso é
uma oportunidade única para os que desejam um bom emprego e, principalmente para
aqueles que buscam a estabilidade.
São dois cargos que exigem o ensino médio completo e um de auxiliar de
serviços gerais com exigência apenas da alfabetização.
Comece já seus estudos. Abaixo segue o cronograma completo.
Data

Ocorrência

05 de março 2010

Publicação do Extrato do Edital (Quadro de Avisos da Câmara,
jornal de Circulação regional e rádios da região)

09 e 10 março de 2010
22 de março a 23 de abril
de 2010

Prazo de recursos contra as disposições contidas no Edital.
Período de inscrições.
Local: www.jcmconcursos.com.br ou
Câmara Municipal de Rio Preto - Rua Dr. Esperidião, 112
Centro – Rio Preto-MG - Horário: 10h as 16h

22 e 23 de março de 2010

Prazo para requerimento da isenção da taxa de inscrição conforme item 6.11

12 de abril de 2010

Divulgação da relação das isenções de taxa de inscrição
deferidas e indeferidas
Local: www.jcmconcursos.com.br, e no Quadro de avisos da
Câmara Municipal de Rio Preto

13 de abril de 2010

Prazo de recursos contra a relação das isenções de taxa de
inscrição deferidas e indeferidas.

03 de maio de 2010

Divulgação da lista das inscrições efetivadas
Local: www.jcmconcursos.com.br, e no Quadro de avisos da
Câmara Municipal de Rio Preto

04 de maio de 2010

Prazo de recursos contra a lista das inscrições efetivadas.

17 a 28 de maio de 2010

30 de maio de 2010
31 de maio a 1º de junho
de 2010
14 de junho de 2010
15 e 16 de junho de 2010
28 de junho de 2010

Com o intuito de esclarecer ao cidadão
riopretano a respeito do funcionamento da
Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde
Pé da Serra – a ACISPES – , foi realizada na
terça-feira dia 23 de março audiência pública no
Clube Recreativo Rio Preto.
A reunião contou com a participação do
secretário de saúde, Aleixo Magalhães, diretores
da ACISPES, além de grande participação popular.
O Sr. Sidnei Amauri Scalione Pereira, diretor
executivo da entidade, teve a oportunidade de
esclarecer dúvidas e de expor as regras do
convênio a toda população.
Na sessão que foi transmitida pela rádio Liderança FM, também foi possível responder aos
questionamentos depositados nas urnas colocadas na praça e na sede da Câmara Municipal, além das
perguntas via telefone celular.

Retirada da Ficha de Inscrição Definitiva
Local: www.jcmconcursos.com.br ou
Câmara Municipal de Rio Preto
Rua Dr. Esperidião, 112
Centro – Rio Preto-MG
Horário: 10h as 16h
Aplicação das provas
Divulgação dos Gabaritos.
Prazo de recursos quanto ao gabarito e questões de provas.
Divulgação do Resultado.
Prazo de recursos quanto ao resultado das provas.
Divulgação do Resultado Final

Fala Cidadão

Cidadãos que usaram a tribuna nas reuniões de 2010
Sra. Maria José Duarte da
Silveira, a Lola – (moradora do
bairro Cavaco)
Solicitou providencias urgentes para
o bairro Cavaco, no que se refere a uma
boeira que corta a parte baixa do bairro
e que, provocou no final do ano passado
um grande problema nos fundos de
algumas residências. Lola lembrou, ainda,
que permanece uma água cortando o
morro, fazendo com que aumentem os
problemas, causando desmoronamento
de encostas e abertura de crateras, que
poderão prejudicar o alicerce de várias
casas do bairro.
Sr.
Paulo
Crivano
–
(proprietário da Pousada Mato
Limpo)

Mostrou preocupação com o
crescimento desordenado dos municípios
no país, lembrando que em Rio Preto
não é diferente. Citou casos como o
acontecido na cidade de Angra dos Reis,
no final do ano passado, e questionou
acerca da necessidade de iniciarmos
no Município uma ampla discussão em
torno desse problema, colocando-se à
disposição para ajudar a pensar soluções.
Alex Sandro Paiva – (morador
do bairro velhaco, o popular
Vargem Alegre)
Parabenizou o trabalho desenvolvido
pela ACISPES e sugeriu algumas
melhorias ao Diretor Executivo daquela
entidade.
Maria das Dores – {agente de

saúde e moradora do bairro Nosso
Sr. Dos Passos (Morro dos Pintos)}
Sugeriu, durante a audiência pública
da ACISPES, que o Município viabilize o
transporte do morador da zona rural para
a cidade e seu retorno, quando este tiver
que utilizar o transporte da ACISPES para
consultas ou exames.

Câmara responde: Todos os
questionamentos e propostas feitos
nas reuniões são encaminhados
ao Executivo Municipal para
providências cabíveis. A CMRP
também
procura
acompanhar
e auxiliar na implantação e
discussões das idéias apresentadas.

