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Editorial

O Tempo 
de Carlos Drummond de Andrade

“Quem teve a idéia de cortar o tempo em fatias,
a que se deu o nome de ano,
foi um indvíduo genial.

Industrializou a esperança,
fazendo-a funcionar no limite da exaustão.

Doze meses dão para qualquer ser humano se 
cansar e entregar os pontos.

Aí entra o milagre da renovação
e tudo começa outra vez, com outro número
e outra vontade de acreditar
que daqui para diante tudo vai ser diferente.”

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Durantes estes dois anos de 
mandato, a política da atual ad-
ministração se pautou na ampla 
divulgação de seus projetos e 
realizações para tornar cada vez 
mais transparente e confiante 
a relação entre o Poder Leg-
islativo e o cidadão riopretano. 
Desde abril de 2009, a Câmara 
Municipal vem divulgando, men-
salmente, seu balanço financeiro 
em plena praça pública, quando 
foi instalado o mural na Praça 
Nosso Senhor dos Passos. Todo 
mês são contabilizadas a receita 
e as despesas da Câmara Mu-
nicipal e disponibilizada a presta-
ção de contas para que todos 
os interessados possam acom-
panhar mais de perto os gastos 
com o dinheiro público.

O site da Câmara Municipal 
na internet (www.cmrp.mg.gov.
br) também é uma ferramenta 
de transparência entre o pod-
er público e os cidadãos, pois 
permite que riopretanos que se 
encontram fora da cidade acom-
panhem o trabalho realizado 
aqui. Além de ser um canal de 
comunicação direto, o site traz 

gravações das reuniões, infor-
mações sobre história, perfil do 
município, legislação municipal, 
informações turísticas e notícias 
desta Casa Legislativa.

A reforma e ampliação da 
sede do Legislativo Municipal, 
realizada no primeiro semes-
tre de 2010, proporcionou uma 
melhora das condições de tra-
balho, tanto para os funcionári-
os quanto para os próprios 
vereadores, que agora dispõem 
de uma sala de uso exclusivo. 
Todos os gastos com a reforma 
foram divulgados e estão dis-
poníveis para consulta pública 
no site da Câmara Municipal, 
na seção Prestação de Contas. 
Além da reforma, foram realiza-
das inúmeras aquisições perma-
nentes consideradas necessárias 
para o pleno funcionamento de-
sta Casa Legislativa, como, por 
exemplo, computadores, proje-
tores e armários.

Relativo ao exercício de 
2009, a Câmara Municipal tam-
bém devolveu aos cofres públi-
cos, por meio de devolução de 
repasses à Prefeitura Municipal, 

o valor de R$ 63.333,96. Ape-
sar das muitas realizações da at-
ual direção - confecção do site, 
início da reforma, contratação 
de empresa para realização de 
concurso público, entre outras -, 
ainda foi possível esta devolução. 
Com relação ao exercício de 
2010, a prestação de contas 
anual deve ficar pronta no mês 
de janeiro de 2011. 

A Câmara Municipal de 
Rio Preto recebe um repasse 
da Prefeitura Municipal no val-
or de R$ 34 mil, referente ao 
seu orçamento mensal. Entre 
as despesas do Legislativo Mu-
nicipal constam a sua folha de 
pagamentos, que inclui os salári-
os de vereadores e funcionários; 
despesas fixas como INSS, con-
tas de telefones, manutenção de 
computadores; e eventualmente, 
pagamento de serviços tem-
porários, despesas extras com 
compras de equipamentos, entre 
outros. Vale lembrar que as Câ-
maras Municipais, por previsão 
legal, devem devolver ao final de 
cada exercício financeiro, suas 
respectivas sobras.

Administração 2009/2010 divulga balanço positivo

. 5 aparelhos telefônicos;

. 1 central PABX;

. 2 computadores completos (CPU, Nobreak 
e monitor);
. 1 notebook;
. 2 mesas escritório;
. 1 armário escritório alto;
. 1 armário escritório baixo;
. 1 mesa para reuniões;
. 10 cadeiras almofadadas para sala de 
reuniões;
. 1 cafeteira;
. 2 poltronas;
. 1 tapete;

. 2 cadeiras-presidente;

. 7 cadeiras de braço para escritório;

. 1 projetor Sony (datashow);

. 1 telão;

. 2 caixas de som;

. 2 microfones;

. 1 estante para almoxarifado;

. livros;

. 10 vasos de plantas e as plantas;

. 2 lixeiras;

. talheres, copos, xícaras, bandejas;

. 2 ventiladores de teto;

. 2 ventiladores de torre.

Relação de bens adquiridos pela Câmara Municipal:
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Presidente da Câmara, 
Léo Reis, entrega Título a 

Dona Odete

O vice-presidente da 
Câmara, Salvador Miguel 
dos Santos, entrega Título 

a Marquinhos

Sessão Solene

Foi realizada, dia 21 de dezem-
bro, a 2ª Sessão Solene da Câmara 
Municipal de Rio Preto em 2010 
que, este ano, concedeu o Título de 
Cidadão Riopretano a duas personali-
dades municipais: Sra. Gelsina Moreira 
de Mendonça, mais conhecida como 
Dona Odete, e Marco Antonio Esteves 
de Oliveira, o Marquinhos da Serraria. 
Como acontece todos os anos, a Câ-
mara procura reconhecer e valorizar o 
trabalho dos cidadãos que contribuem 
para o desenvolvimento de nossa ci-
dade. Na solenidade, os homenagea-
dos receberam os cumprimentos de 
autoridades, familiares e amigos pre-
sentes. 

Na ocasião, também foram re-
alizadas homenagens aos alunos 
que se destacaram na 6ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Esco-
las Públicas: Ayla Sara Castilho de 

Paula, Caio Alves Barbosa, Hugo Me-
deiros de Oliveira, Ian Raimundo da 
Silva, Mariele de Paula Mota, Samuel 
Isaías Santos Pereira e Vitor Machado 
Cunha; e no concurso de redação 
realizado pelas escolas municipais: 
Yasmim Neves de Bem Pires. Cada 
um deles recebeu uma medalha e 
um certificado de reconhecimento e 
mérito alcançados. 

Numa cerimônia que contou 
com a presença do prefeito munici-
pal, Edmar Wilson Bastos Silva, de 
autoridades locais e da região, e de 
riopretanos ilustres, a Câmara Mu-
nicipal aproveitou a oportunidade para 
apresentar o trabalho realizado ao 
longo destes dois anos de mandato 
e encerramento do biênio legislativo. 
Ao final da Sessão Solene, houve um 
coquetel de confraternização.

Sessão Solene encerra trabalho da atual administração

A reforma no prédio da Câmara Mu-
nicipal, cuja fachada é tombada pelo Patrimônio 
Histórico, foi realizada com o intuito de preser-
var a construção e valorizar suas características, 
proporcionado também mais espaço e conforto 
aos vereadores e cidadãos. A obra, que teve iní-
cio em fevereiro e término em junho deste ano, 
contou com a ampliação do espaço interno, que 
agora ocupa todo o segundo andar. Foi construí-
da uma sala exclusiva para uso dos vereadores, 
uma sala para utilização de internet popular, que 
antes ocupava parte do salão nobre, uma sala 
de reuniões, e uma sala para 
a Presidência da Câmara. A 
sala da secretaria também foi 
ampliada e melhor estruturada. 
Foram construídos ainda uma 
cozinha, um almoxarifado e um 
banheiro com acessibilidade 
para deficientes. O forro foi 
trocado, bem como a rede 
elétrica, adequando-se aos pa-
drões exigidos pela Cemig para 
prédios históricos. Também foi 
realizada a pintura externa e in-
terna. 

O presidente da Câmara, 
Leonardo Machado de Lima 

Reis, destacou a importância da preservação do 
prédio e sua adequação para oferecer maior 
conforto aos cidadãos riopretanos. “Nosso prédio, 
apesar de modificado, estruturalmente está mais 
próximo de como era no início, pois suas carac-
terísticas estão sendo recuperadas.”

A Câmara Municipal prestou homenagem 
ao ilustre cidadão riopretano, Sr. Hilton de Je-
sus Salgado Mello, nome que, a partir de então, 
passou a denominar a sede do Poder Legislativo 
Riopretano.

Patrimônio histórico

Reforma amplia, valoriza e preserva prédio da Câmara Municipal
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A página da Câmara Mu-
nicipal na internet – www.cmrp.
mg.gov.br - foi atualizada recente-
mente, com a inserção de con-
teúdo sobre pontos turísticos, a 
obra de restauração da Igreja Ma-
triz de Nosso Senhor dos Passos 
e o canal Opinião do Vereador. A 
partir de agora, quem estiver fora 
de Rio Preto e quiser se informar 
sobre as localidades e caminhos 
e quiser explorá-los, pode acessar 
a página “Pontos Turísticos” para 
escolher seu destino, saber como 
chegar, onde ficar e o que pode 
ser encontrado em cada um deles. 

Já na seção sobre a “Acom-

panhe a reforma da Igreja Matriz”, 
o riopretano encontra todas as in-
formações pertinentes, as quatro 
etapas da reforma, o período de 
duração e o que cada uma de-
las contempla. Também é possível 
saber como contribuir, através de 
doações online que podem ser 
realizadas de qualquer parte do 
mundo.

Outra novidade é a seção 
Opinião do Vereador – um espa-
ço democrático onde os próprios 
vereadores podem deixar suas 
mensagens aos cidadãos riopreta-
nos, tendo um canal direto de co-
municação com seus eleitores.

Novidades no site

Atualizações permitem um site mais 
informativo

Concurso Público
Foram nomeados os três servidores aprovados no 

1º Concurso Público realizado pela Câmara Municipal 
de Rio Preto. Dois deles, inclusive, já estão trabalhando:  
Marta Pereira Braz, como auxiliar de serviços gerais e 
Monique Aparecida Almeida Delgado, como assistente leg-
islativo I. Celso Medeiros de Paiva, no cargo de assistente 
legislativo II, tomou posse agora dia 27 de dezembro e 
entra em exercício em janeiro.
Comitê de Bacias

O Comitê de Bacias Hidrográficas Preto e Paraibuna 

se reuniu recentemente na Câmara Municipal para real-
ização da 6ª Reunião Ordinária do Comitê. Na reunião, 
houve explanação de trabalhos sobre preservação do 
meio ambiente, apresentados pelos alunos da rede pública 
do município. Foram discutidos ainda assuntos relativos 
à preservação da bacia do rio Preto, como esclarece a 
secretária do Meio Ambiente, Marilda Cruz Lima da Silva. 
Durante a reunião, também surgiu a possibilidade de real-
ização de uma Olimpíada Ambiental Estudantil entre todos 
os municípios que compõem as bacias dos rios Preto e 
Paraibuna. 

Em tempo: O município de Rio Preto já tem reg-
istradas quatro Reservas Particulares do Patrimônio Natu-
ral (RPPN), o que significa preservação do meio am-
biente, ganhos para os proprietários rurais e incentivos 
fiscais para o município através de arrecadação do ICMS 
ecológico.
Mesa diretora

A eleição da nova mesa diretora da Câmara Mu-
nicipal de Rio Preto, que irá gerir o Legislativo Municipal 
pelos próximos dois anos, aconteceu dia 15 de dezem-
bro. Para presidir a Câmara Municipal foi eleito o vereador 

Salvador Miguel dos Santos, do PSDB, tendo como vice-
presidente, Adilson Bastos de Mello, do PTB. Compõem 
ainda a mesa diretora Francisco da Silva Coutinho, do 
PSDB, como secretário, e José Antonio Alves de Souza, 
do PMDB, como suplente de secretário. A eleição teve 
chapa única. 
Homenagem Servidor Público

O dia do Servidor Público, que acontece em 28 de 
outubro, foi comemorado pela Câmara Municipal com uma 
homenagem ao Sr. Jarbas Avelar, mais conhecido como 
Jarbinha, com mais de 30 anos de serviços prestados à 

Curtas

Acaba de ser concluída a segunda 
etapa da restauração da Igreja Matriz de 
Nosso Senhor dos Passos, em Rio Preto, 
que incluiu a recuperação do forro de 
madeira do altar, da nave central e das 
galerias laterais, e reforma do telhado. O 
prazo de execução, que teve início em 
7 de junho, foi de 180 dias e a igreja 
foi entregue em 19 de dezembro. Os 
recursos para a obra provieram, exclusi-
vamente, de contribuições de paroquia-
nos, através de doações voluntárias ou do 
carnê e da participação em eventos pro-
movidos pela Igreja como leilão de gado, 
bingos, almoço beneficente e bazar.

O pároco da Igreja Matriz, Padre 
Flávio Ferraz de Assis, tem se empenhado 
em envolver toda a comunidade riopre-
tana nas obras e ressalta a importância 
desta participação. “Quando a população 
está envolvida, ela acompanha a obra, vê 
o que está sendo feito, onde os recursos 
estão sendo aplicados e esta participação 
gera credibilidade e confiança”, acredita. 
Ele acrescenta que o slogan escolhido 

para a reforma – “Você faz 
parte dessa história” – quer 
justamente reforçar este en-
volvimento entre a paróquia e 
a comunidade.

Nesta segunda etapa, 
parte do telhado foi lavado 
e aplicada uma resina acrílica 
para proteção das telhas, que 
inclusive ficaram com um 
aspecto mais claro. Foi colo-
cada uma manta isolante té-
rmica para cobertura entre o 
telhado e o forro de madeira, 
com o intuito de não de-
ixar que a água das chuvas 
passe para dentro da igreja, 
impedindo infiltrações. Foi fei-
ta uma avaliação do tabuado 
interno do forro de madeira e 
removidas as tábuas danifica-
das por cupins. O restaurador 

responsável pela obra, Marcos Monteiro, 
avalia que cerca de 35% das tábuas ti-
veram que ser trocadas, pois estavam em 
péssimas condições. Ele acredita que em 
alguma reforma anterior, estas tábuas - 
originalmente de cedro e louro -, foram 
substituídas por tábuas de pinho, o que 
também pode ter contribuído para a de-
terioração de parte da madeira original. 
A madeira usada para a substituição é o 
angelim. Toda a madeira do forro passou 
por um processo minucioso de imuniza-
ção, com aplicação de produtos específi-
cos para o combate de insetos xilófogos 
(cupins).

Foram feitas prospecções - análise 
delicada e criteriosa - nas paredes e nos 
portais no interior da Igreja para desco-
brir pinturas e determinar a cor original 
dos mesmos. Em algumas partes, como 
no forro, por exemplo, foram encontradas 
cerca de oito camadas de tintas de cores 
diferentes, aplicadas em reformas ante-
riores. Além disso, ornamentos artísticos 

como o florão dos lustres e o esplendor 
central foram restaurados. As tintas utiliza-
das para recuperação destes elementos 
artísticos são importadas e também houve 
a aplicação de folhas de ouro para o res-
gate da cor verdadeira. 

Marcos esclarece que o aspecto 
original da Igreja, em sua parte interior, é 
do período neoclássico, que tem como 
características principais a utilização de 
cores claras, formas retas, poucas pinturas 
e uma arquitetura que permite a entrada 
de muita luz dentro da Igreja. Isso significa 
que a restauração, de acordo com o que 
já foi prospectado, “vai revelar uma Igreja 
de cores claras e detalhes dourados”.

A obra total de restauração inclui 
quatro etapas de execução, sendo que 
a primeira – a de recuperação estrutural 
da torre direita, torre esquerda e área in-
terna do coral da Matriz -, que aconteceu 
ano passado (de 4 de setembro a 22 de 
dezembro), já foi concluída. O valor total 
do investimento nesta primeira etapa foi 
de R$ 81.161,60, com recursos vindos 
de contribuições dos paroquianos, refer-
entes ao ano de 2009. 

A segunda etapa, também já con-
cluída, contempla a recuperação do forro 
de madeira do altar, da nave central e 
das galerias laterais, e reforma do telhado 
da Matriz. A terceira etapa, com previsão 
de início para setembro de 2011, vai 
abranger a pintura interna, a restaura-
ção do Altar-Mor e a ocultação dos fios 
da instalação elétrica. A quarta e última 
etapa, com previsão para julho de 2012, 
vai contemplar a pintura e a recuperação 
de todos os elementos da parte externa 
que estiverem danificados. Também será 
recuperado o piso de ladrilho hidráulico 
de toda a igreja e os bancos. Toda a 
reforma está sendo executada pela firma 
CT&G Projetos e Construções Ltda., cujo 
responsável pelas obras é o engenheiro 
Ricardo Guerrero. 

Restauração da Igreja
Trabalho de recuperação no interior da Igreja Matriz revela pinturas
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Prefeitura Municipal. Ele foi escolhido como representante 
dos funcionários públicos municipais, recebendo uma placa 
de agradecimento entregue pelos vereadores Salvador 
Miguel dos Santos e José Benedito Pinto Maia.

A sessão foi realizada dia 27 de outubro, e con-
tou com a presença do prefeito municipal, Edmar Wilson 
Bastos Silva, de todos os vereadores e de muitos fun-
cionários públicos municipais que lotaram as dependências 
da Câmara.
Presidente da OAB/MG visita Câmara Municipal

O presidente da Ordem dos Advogados do Bra-

sil (OAB), seção de Minas Gerais, Luis Cláudio da Silva 
Chaves, visitou a Câmara Municipal, sendo recebido pelo 
presidente da casa, vereador Léo Reis. Luis Cláudio e 
demais membros da direção da OAB/MG estiveram na 
cidade em função da inauguração da sala da OAB no 
Fórum de Rio Preto, que recebeu o nome do saudoso 
advogado, Carlos Alberto Reis Duque, o Carlinhos Faria.

O presidente da OAB/MG conheceu as dependên-
cias da Câmara Municipal e concedeu elogios ao prédio 
histórico e também à reforma realizada recentemente.
Cinema na Câmara

Dia 18 de novembro, a Câmara Municipal, iniciando 
um novo projeto, realizou uma sessão de cinema para os 
alunos da APAE de Rio Preto. Simulando um ambiente de 
sala de cinema, com som ambiente e telão, foi exibido 
um filme infantil para os alunos e professores. Dando con-
tinuidade ao projeto, ainda serão exibidas sessões para 
alunos da rede municipal de educação e também para os 
idosos.
Exposição Fotográfica

Foi de grande sucesso a exposição fotográfica pro-
movida pela Câmara Municipal durante a 35ª Exposição 

Agropecuária de Rio Preto. Moradores do município e 

visitantes puderam conferir o trabalho de restauração que 

está sendo realizado na Matriz Nosso Senhor dos Passos. 

Durante a abertura da exposição de fotos, o Pároco da 

cidade, Pe. Flávio Ferraz de Assis, e o restaurador respon-

sável, Marcos Monteiro, fizeram uma rápida explanação 

sobre o trabalho que está sendo executado e ressalta-

ram a importância da participação de toda a comunidade 

nesse projeto.

Curtas

Em função dos muitos assaltos que 
vem ocorrendo em Rio Preto e região, foi 
criado recentemente o Conselho Comu-
nitário de Segurança Pública - Consep, 
com o objetivo de implantar políticas de 
segurança mais eficazes, contando com 
a participação efetiva da comunidade. A 
diretoria do Consep, cujo presidente é 
Paulo Crivano de Moraes, tomou posse 
no dia 5 de outubro, em reunião realizada 
na Câmara Municipal. De acordo com o 
presidente, já houve o reconhecimento do 
Consep como órgão de utilidade pública 
dentro do município e também foi aberta 
uma conta corrente no Banco do Brasil 
que irá permitir a realização de todo o 
trâmite burocrático da entidade, inclusive 

estando apta a receber recursos para 
aplicação no município.

No dia 28 de outubro, o Conselho 
Comunitário se reuniu novamente para 
tratar de ações e medidas que deverão 
ser implantadas para diminuir e coibir os 
casos de violência na cidade e região. De 
acordo com Paulo Crivano, foram traçadas 
medidas de curto e longo prazo, que de-
terminarão o trabalho a ser realizado pela 
entidade. Num primeiro momento, foram 
aprovadas a criação de uma patrulha ru-
ral, que já está circulando pelas estradas 
da região; a utilização de recursos tec-
nológicos como instalação de câmeras de 
segurança em pontos de maior circulação 
na cidade; a criação da cartilha “Viz-

inhança Protegida”, que orienta como a 
população deve proceder e se organizar 
para evitar furtos e assaltos; a divulga-
ção do disque-denúncia unificado através 
do número 181, em que a população 
poderá denunciar qualquer tipo de irregu-
laridade, desde corrupção de autoridades, 
crimes ambientais até crimes comuns; 
coibir a prática de pequenos furtos; e, fi-
nalmente, cobrar uma atuação mais eficaz 
do Ministério Público e da Polícia Civil.

Como medidas de longo prazo, a 
entidade tem como propostas ampliar a 
utilização de recursos tecnológicos, criar 
uma guarda municipal noturna, cobrar o 
cadastro obrigatório nos hotéis e pousa-
das da região para permitir a identificação 

de turistas, e investir no desenvolvimento 
humano da cidade, envolvendo os jo-
vens em atividades culturais e esportivas. 
Para viabilizar as propostas, o Conselho 
pretende obter o reconhecimento como 
órgão de utilidade pública estadual, estan-
do apto a receber recursos do governo 
estadual.

A criação do Consep partiu de uma 
iniciativa da Câmara Municipal de Rio 
Preto, que através do tenente-coronel, 
Ronaldo Nazaré, do 27º Batalhão da 
Polícia Militar, orientou a implantação da 
mesma, mostrando experiências bem-
sucedidas em outras cidades mineiras. A 
implantação do Conselho também contou 
com o apoio da Prefeitura Municipal, da 

Polícia Militar, do Ministério Público, de 
autoridades e lideranças políticas locais, 
dos proprietários de pousadas da região 
e de grande número de cidadãos do mu-
nicípio. 

Além de Paulo Crivano, compõem a 
diretoria José Duque Portugal, como vice-
presidente; Soleny de Fátima Coutinho, 
como diretora administrativa; e Gabriel 
Pires, como diretor financeiro. O Consel-
ho Deliberativo é constituído por Luciano 
Meireles, Cristiano Ramos de Almeida e 
José Geraldo da Cunha. Os membros do 
Conselho Fiscal são Marcelo Ricardo Fer-
reira Américo dos Reis, Luiz Tadeu Graça 
de Salles e Élcio Machado Ferreira.

Câmara Municipal alavanca criação do Consep

Conselho pretende mobilizar a população para coibir os casos de violência na cidade e região

Como transformar Rio Preto no melhor lugar do mundo para se viver? A pergunta faz parte de uma iniciativa inovadora da 
Associação Cultural de Rio Preto, em parceria com a Câmara Municipal, que pretende incentivar a população a opinar e dar ide-
ias sobre o desenvolvimento sustentável do município, em diversas áreas. A campanha “Fábrica de Ideias” disponibilizou, durante 
o mês de dezembro, um formulário onde os cidadãos podem sugerir mudanças e projetos que contribuam para o desenvolvim-
ento da região nas áreas de agricultura, governança, pecuária, cultura, habitação, saúde, educação, lazer, turismo, esporte e meio 
ambiente. A ideia é estabelecer um canal de comunicação mais efetivo entre a população e o poder público que possa resultar 
em projetos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida, sob aspectos econômicos, sociais e ambientais.

Nesta primeira fase, a campanha tem uma duração de apenas um mês, em que os formulários foram colocados à dis-
posição da população em diversos pontos da cidade, como escolas, estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, bem como 
as urnas onde podem ser depositados. Após o fechamento, será necessária uma compilação dos dados obtidos e sua posterior 
publicação. Um dos idealizadores da campanha, Paulo Crivano, acredita que muitas sugestões e ideias nem sempre dependem 
de recursos ou investimentos despendiosos, e podem ser de simples implantação. “É necessário estimular ações que viabilizem o 
desenvolvimento dos projetos sugeridos, baseados nas ideias geradas pela campanha. Precisamos fazer uma espécie de triagem 
das opiniões recebidas para determinar o que é de simples e rápida implantação e o que depende de um projeto mais elab-
orado”, avalia. 

A campanha vai premiar os autores das cinco melhores ideias com diárias nas Pousadas Mato Limpo ou Mirante Santo 
Antônio. A Associação Cultural pretende realizar uma segunda etapa da campanha em 2011, com o intuito de que mais pessoas 
participem e mais colaborações sejam obtidas, validando a participação popular e integrando a comunidade para um mesmo ob-
jetivo: transformar Rio Preto no melhor lugar do mundo para se viver!

Fábrica de Ideias
Câmara Municipal apoia iniciativa da Associação Cultural
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Adilson Bastos de Mello Antônio Márcio Vieira Salvador Miguel dos Santos Francisco da Silva Coutinho

José Benedito Pinto Maia Paulo Vitor Negri Silva Wellington de Souza Nacarate dos 
Santos

José Antônio Alves de Souza

Indicações e Projetos de Lei

. Proibição de veículos com som em alto volume, nos 
eventos da cidade como carnaval, exposições, etc, inclu-
sive com multa aos infratores.
. criação de Ouvidoria Geral Municipal com telefone 0800.
. Reformas na localidade de Porto dos Índios: estradas, 
banheiros públicos, limpeza do cemitério, praça e campo 
de futebol. 
. Limpeza geral das ruas.
. criação de um posto de atendimento ao Turista com 
uma loja de venda de artesanato de nosso Município.  
. 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. 
. obras de melhoramentos no calçamento da Rua Joaquim 
Maçal - (Sr. Bingocha) Bairro Safira.
. criação de lei específica para fiscalização e notificação 
de proprietários de terrenos ou lotes na área urbana que 
estejam sujos. 

. Instituir no Município de Rio Preto a minu-

ta de Emenda Aditiva a lei Municipal nº 

1273/2009

. Obra do Calçamento do Bairro Cavaco 

que o meio-fio do lado direito de quem 

sobe está baixo. 

. limpeza e tampar um buraco no calça-

mento da Rua Assembléia de Deus no Bair-

ro Safira.

. Contato com Agencia dos Correios e ver 

possibilidade de instalação de caixa de cor-

reio nas localidades rurais de Rio Preto. 

. Calçamento, iluminação e obra de saneamento básico 

em ruas do Atalaia.

. Legalizar os lotes do bairro Atalaia;

. Andamento ao Projeto �Caixinha de Música�, que visa at-

ender 70 crianças carentes com aulas de balé e música 

instrumental.

. Obras de construção de abrigos de ônibus nas locali-

dades da região do FUNIL, MG 353 e estrada que vai 

para localidade de Alberto Furtado.

. Construção de dois quebra-molas no bairro Atalaia, nos 

seguintes lugares indicados, em frente a Oficina Mecânica 

do Francisco da Silva Coutinho e outro em frente a Escola 

de Balé e Música �Caixinha de Música�.

. Construção de meio-fio, obra de calçamento e rede de 

capitação de águas pluviais na Rua José Hamilton da Silva 

Coutinho � Bairro Atalaia.

. reforma do barracão de festa da localidade de 

São Cristóvão

. reformas no Matadouro Municipal, tais como: 

troca da porta da frente, reforma nas cercas do 

curral e troca das lâmpadas que estão queima-

das

. reformas nas calçadas da cidade.

. contato com a Polícia Militar ou órgão respon-

sável para que seja colocada uma placa de 

sinalização em frente a Agência dos Correios, 

proibindo o estacionamento de veículos durante 

o horário de funcionamento da mesma.

. Providenciar a reforma da canoa e grade da 

balsa da localidade de São Luiz.

. solicita o impedimento de transito de veículos no horário 
de sepultamentos na rua de destino ao cemitério
. obra de calçamento da localidade de Santo Antônio das 
Varejas
. obra do calçamento da Rua Durval Avelar no Bairro For-
miga
. término do calçamento da Rua Viscondessa do Monte 
Verde até o final, na Chácara Jibóia
. calçamento no entorno da Escola Municipal Dr. José Ro-
gério Moura de Almeida e substituição do alambrado que 
divide o campo e o prédio da referida escola.
. Creche Municipal
. Colocar bancos no pátio da Santa Casa de Misericórdia, 
ao lado da entrada do Asilo São Vicente de Paulo
. limpeza das redes de esgoto do Conjunto Habitacional 
Vila Verde
. muro de proteção na subida da rua Alzira Edneia de Fre-
itas, mais precisamente entre os n°s 49 e 106.

. Projeto de Lei 22/2010 – Dispõe sobre 

os direitos do usuário dos serviços e das 

ações de saúde no município de Rio Preto.

Lei Municipal 1.294/2010

. Calçamento das ruas e instalação de um telefone público no 
Conjunto Habitacional Vila Verde
. Construção de quadra Poliesportiva nas localidades de São 
Pedro do Taguá, São Luiz e São Cristóvão.
. Ampliar e fazer reforma no campo de futebol com vestiário 
e telefone público na localidade de Santo Antônio das Varejas
. Construir Posto de Saúde na Vila de São Pedro do Taguá
. Obras na rede de iluminação pública as margens da rodovia 
MG-353, abrigo de ônibus e construção de ciclovia as margem 
desta rodovia, até o Conjunto Habitacional Vila Verde
. Ônibus circular para os alunos nos bairros Safira e Cavaco
. Iluminação para a quadra Poliesportiva do Conjunto Habita-
cional Vila Verde.
. Construção de um trevo em frente ao Conjunto Habitacional 
Vila Verde.
. Projeto de Lei 26/2010 - Reconhece como de Utilidade 
Pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Rio 
Preto � CONSEP. Lei Municipal 1.292/2010.

. Instituir no Município de Rio Preto um prêmio através de lei es-
pecífica para o aluno em destaque - �Institui o Prêmio - aluno em 
destaque� na rede Pública de ensino do Município de Rio Preto e 
dá outras providencias.
. Instituir no Município de Rio Preto a Minuta de Projeto de Lei 
que 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�.
Projeto de Lei 07/2010 – Institui o “Dia do Evangélico” no Município 
de Rio Preto e dá outras providências. Lei Municipal 1280/2010.
Projeto de Lei 11/2010 - Institui o Prêmio �aluno em destaque� 
na rede Pública de ensino do município de Rio Preto e Dá outras 
providências. Lei Municipal 1.283/2010
Projeto de Lei 14/2010 - Dispõe sobre a criação do �Dia Munici-
pal do Agente Comunitário de Saúde�, e dá outras providencias. 
Lei Municipal 1.285/2010
Projeto de Lei 25/2010 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
publicação do nome autor do projeto de lei, quando da sanção 
ou promulgação de leis. Lei Municipal 1.291/2010
Projeto de Lei 27/2010 - Dispõe sobre a concessão de Título de 
Utilidade Pública Para ONG - JD Resgatando Vidas e dá outras 
providências Lei Municipal 1.293/2010.
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MENSAGENS
de Boas Festas

dos vereadores
“Amigos de Rio Preto que no ano 

vindouro tenhamos muita paz, 
saúde e realizações, e que em 

2011, nossa cidade se torne um 
lugar cada vez melhor para se 
viver. Desejo a todos um Santo 

Natal e um Feliz Ano Novo.” 
Wellington de Souza Nacarate 

dos Santos

“A melhor mensagem de Natal 
é aquela que sai em silêncio de 
nossos corações e aquece com 
ternura os corações daqueles 

que nos acompanham em nossa 
caminhada pela vida.

Desejo, que você e seus familiares 
tenham um Feliz Natal e um Prós-
pero Ano Novo, hoje e sempre.” 

Adilson Bastos de Mello

“Que sua vida seja abençoada e 
que transborde em coragem para 
assumir e enfrentar as dificuldades 

do dia-a-dia e esperança para que 
a cada novo dia você possa ver 
novos horizontes. Paz, saúde e 

harmonia.” Feliz Natal!!! 
Antônio Márcio Vieira

“É Natal. É Ano Novo. Que seja 
esta uma boa entrada para uma 
vida nova, com mais realizações 
que promessas, mais confiança 

que frustrações. Que seja este real-
mente um Feliz Natal e um Prós-

pero Ano Novo!”
José Benedito Pinto Maia

“Desejamos que neste Natal, a luz 
que guia o mundo, possa também 
clarear os nossos sonhos, e que 

os anjos acampem ao nosso redor 
para sempre nos proteger e nos 

amparar nessa longa caminhada da 
vida, fazendo com que o caminho 

seja repleto de flores e frutos.” 
Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 

José Antônio Alves de Souza 
(Teodorinho)

“O Natal é vida, é Renascimento, 
Não se entregue, mantenha viva a 

fé.
Acredite em Deus; Esperança no 

amanhã. 
Acredite na vida, no homem.

 Vamos fazer, vamos lutar, nós 
conseguiremos.

A cada amanhecer, surge um 
brilho em cada olhar, 

Um futuro indefinido, um pulsar 
descompassado,

Faz-nos capaz, de um novo ser,
Sem vaidade, sem ambição.

Seremos uma luz, marcando o 
caminho do horizonte.” 

 Feliz Natal e Prospero Ano Novo. 
Salvador Miguel dos Santos 

(Salvador da Capoeira)

“É Natal para todos, momento 

cheio de significado para nos-

sas vidas. Noite Cristã, quando a 

alegria invade nossos corações 

trazendo paz e harmonia.

É tempo de refletir sobre tudo que 

nos cerca. Tempo de fazer planos, 

renovar, renascer, florescer e viver 

um novo ano repleto de esper-

ança, sonhos e conquistas.”

Feliz Natal e um Próspero Ano 

Novo! 

Paulo Vitor Negri Silva

          

“Deixe entrar em seu coração 

toda magia do Natal! Que seu Ano 

Novo seja repleto de AMOR, PAZ 

e SAÚDE. Feliz Natal e um Ano 

Novo cheio de realizações.” 

Francisco da Silva Coutinho
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Entrevista

Uma conexão de questões sociais, políticas, comportamentais, ambientais e científicas dá o tom do conjunto de atividades desenvolvidas por este pesquisador: 
Cláudio Fernando Mahler.

Engenheiro civil, psicólogo clínico e ambientalista, produtor de filmes documentários, intercambista e parceiro de instituições e empresas alemãs como a Funda-
ção Volkswagen, pesquisador e administrador público. Atualmente, é diretor administrativo da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
de Janeiro (Faperj), e também professor de Geotecnia do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(Coppe/UFRJ), onde atua como líder do grupo de estudos em tratamento de resíduos. Com inúmeros trabalhos científicos publicados, autor de diversos livros, princi-
palmente sobre impactos de resíduos sólidos e aterros sanitários. 

Com um currículo bem mais abrangente do que simplesmente o citado aqui, Cláudio Mahler possui experiência em diversas áreas e, por esta simples razão, foi 
escolhido para conceder à Câmara Municipal uma pequena entrevista, onde ele fala sobre desenvolvimento sustentável e o que todos nós podemos fazer para mel-
horar a qualidade de vida em nossa cidade.

Rio Preto é uma cidade pequena, 
com pouco mais de cinco mil habi-
tantes, fruto dos caminhos da Estrada 
Real, do antigo Vale do Café, que de-
pois passou a ser de pequenas pro-
priedades que vivem das atividades 
agropecuárias. A cidade, cortada pelo 
rio Preto, fica na divisa do Estado do 
Rio com Minas (a 170 Km do Rio), 
num belo vale cercado de montanhas 
e cachoeiras. Com um passado rico 
e interessante, cheia de memórias e 
belas fazendas em seu entorno, a ci-
dade vive estagnada, sem saber ex-
plorar seus recursos. Como acredita 
que poderíamos explorar nosso po-
tencial de forma sustentável?

R.: Atualmente, fala-se muito em sustent-
abilidade, mas pouca gente sabe explicar na 
prática como funciona. Desenvolvimento sus-
tentável implica em crescimento econômico e 
social sem que se comprometa as gerações 
futuras, ou seja, crescer sem esgotar os re-
cursos naturais de que dispomos. Uma cidade 
que queira explorar seu potencial, seja ele qual 
for, de forma sustentável precisa, antes de mais 
nada, começar a planejar as suas ações den-
tro do próprio município. Os administradores 
devem buscar recursos e investir em projetos 
que priorizem a qualidade de vida da popula-
ção como, por exemplo, água encanada e de 
boa qualidade, dar uma melhor destinação ao 
lixo, investindo em cooperativas de catadores 
e em pequenas usinas de reciclagem, procu-
rar realizar um trabalho de educação ambiental 
para que a população separe o seu lixo em 
casa, investir na compostagem para os resídu-
os orgânicos, tratar adequadamente o esgoto. 

A partir do momento em que a cidade 
passa a ter um comprometimento ambiental, 
tendo cuidado em preservar, esta se torna uma 
imagem positiva que poderá atrair recursos, in-
vestimentos e também turistas. 

Hoje é sabido que nem sem-
pre atrair fábricas e empreendimen-
tos gera crescimento sustentável. No 
caso de Rio Preto, que possui um rio 
importante que margeia o município, 
as fábricas podem gerar poluição am-
biental, além de explorar de forma 
negativa os recursos do município. 
Como saber que tipo de investimento 
deve ser priorizado para trazer bene-
fícios à população, gerando emprego 
e renda, e sem comprometer os re-
cursos naturais de nossa cidade.

R.: É muito difícil precisar que tipo de 
investimento traz ou não benefícios para uma 
cidade. Acho que o mais importante é traçar 
metas de comprometimento que todos devem 
se enquadrar. Por exemplo, posso atrair peque-
nas empresas para cá, mas elas precisam ter 
o comprometimento com relação ao meio am-
biente, previamente estabelecido pelo município. 
Os hotéis construídos aqui podem não ter uma 
preocupação em tratar seu esgoto, mas, a par-
tir de agora, por exemplo, foi estabelecida uma 
nova política que determina que as novas con-
struções devam ter esta preocupação com o 
saneamento básico. 

Atualmente, existe uma relação entre ci-
dades chamada “cidades co-irmãs”, na qual 
uma cidade de um país desenvolvido adota 
uma cidade semelhante em outro país e estas 
estabelecem laços de cooperação, em âmbito 
econômico e cultural. Isto seria interessante 
para Rio Preto, pois este tipo de cooperação 
gera investimentos, trocas de conhecimentos 
entre estudantes através da internet e também 
difunde o turismo.

Outro caminho possível para a cidade, já 
que a principal atividade econômica é a agro-
pecuária, seria gerar um movimento em função 
da produção orgânica. A agricultura orgânica 
não causa grandes impactos ao meio ambiente 
nem à saúde humana, pois não utiliza agrotóxi-
cos nem fertilizantes químicos, e ainda é mais 
rentável para os produtores pois agrega mais 
valor ao produto.

A cidade ainda possui alguns 
monumentos históricos, casas em es-
tilo colonial, ruas de paralelepípedo. 
Muito já foi derrubado ou descarac-
terizado. Como dizer à população a 
importância histórica de se preservar 
as casas antigas e ainda mostrar que 
a preservação pode trazer benefícios 
para todos através do turismo? 

R.: A melhor forma de mostrar esta im-
portância à população é envolver todos na con-
strução de um ideal de cidade. Fazer um filme, 
uma espécie de documentário, onde a própria 
população opine e fale sobre o que gosta em 
Rio Preto, o que as deixa feliz aqui, do que 
elas sentem saudade. Todo este processo de 
pensar no que seria a nossa cidade ideal gera 
discussão e envolvimento, mexe com o imag-
inário popular e constrói bases sólidas para um 
crescimento onde todos são atores e participam 
mais ativamente.

O turismo também é um caminho 
de escolhas: pode ser para o bem 
ou para o mal. Tudo vai depender de 
como é conduzido. Como administrar 
a cidade para o turismo englobando 
benefícios e preservação?

R.: A população deve entender que 
preservar é a melhor forma de atrair turistas e, 
quando isso acontecer, todos poderão usufruir e 
ganhar com os frutos do turismo. A imagem de 
uma cidade preocupada com o meio ambiente, 
de uma cidade verde é um grande atrativo e 
pode sim gerar muitos recursos e investimentos. 
Mas o turismo deve ser feito com planejamento, 
com regras estabelecidas, com organização para 
não trazer destruição, principalmente, ambiental. 

O que acha que os administra-

dores públicos devem priorizar para 

manter a cidade organizada, as contas 

pagas e com planejamento a longo 

prazo, investindo também nas futuras 

gerações?

R.: Acredito que administrar requer plane-

jar. Os administradores públicos devem traçar 

um planejamento estratégico a curto e a longo 

prazo que vai determinar as ações que serão 

implantadas na cidade, de acordo com os re-

cursos de que ele dispõe e também com as 

necessidades da população. Ter uma preocupa-

ção maior com o nosso impacto sobre o meio 

ambiente e investir em educação para que as 

novas gerações cresçam com uma visão mais 

crítica já é um ótimo começo. 

A população pode ajudar na con-

strução de uma cidade modelo de 

sustentabilidade? Qual é o papel dos 

cidadãos?

R.: A população é a protagonista neste 

processo, é a atriz principal da novela. Sem o 

envolvimento dos cidadãos e sem ela mesma 

acreditar no seu potencial de mudança e trans-

formação não se chega a lugar algum. Todos 

são importantes na construção de uma cidade 

melhor, mais limpa, mais educada, mais orga-

nizada. É preciso apenas que todos se compro-

metam em melhorar e que todos entendam que 

fazem parte de um mesmo barco.

Desenvolvimento sustentável e o papel de todos nós


