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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1100/2013 
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11 de janeiro de 2013. 

 
 
 

Aos 11(onze) dias do mês de janeiro de 2013, às 19h30min, em sua sede própria, 
reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a 
presidência da Vereadora Dulcimar Prata Marques e com a presença dos 
seguintes vereadores, Allan Martins Dutra Borges, Carlos Alberto do Carmo 
Mattos, Dionísio Da Dalt Neto, Eder Lima Moreira, José Adriano Tostes Xavier, 
Guilherme de Souza Nogueira, Sebastião José Esperança e Vinicius Carvalho de 
Araújo.  EXPEDIENTE: 01 – Formação das Comissões. ORDEM DO DIA – 
01 – Ficou assim definida a formação das Comissões Permanentes para o ano de 
2013. Comissão de Legislação Justiça e Redação Final: Presidente: Guilherme 
de Souza Nogueira, vice-presidente: Allan Martins Dutra Borges membro: Eder 
Lima Moreira; Comissão de Finanças e Orçamento: Presidente: Eder Lima 
Moreira, vice-presidente: Vinícius Carvalho de Araújo, membro: Guilherme de 
Souza Nogueira; Comissão de Obras e Serviços Públicos: Presidente: Dionísio 
Dadalt Neto vice-presidente: Sebastião José Esperança, membro: Vinícius 
Carvalho de Araújo; Comissão de Educação Saúde e Serviço Social: Presidente: 
Carlos Alberto do Carmo Mattos, vice-presidente: Sebastião José Esperança, 
membro: Dionísio Dadalt Neto. PALAVRA LIVRE – Palavra com a presidente 
Dulcimar Prata. Optei por termos nosso jornal que seria do Legislativo, onde 
teríamos como foco nossa participação enquanto legislativo. Nada tenho contra 
os dois jornais de Rio Novo. Nosso foco seríamos nós. Colocaria no dia a dia e 
nossas ações e a princípio seria bimestral. Meu marido como jornalista seria 
nosso colaborador de forma voluntária. Sem nenhum ônus à Câmara. Palavra 
com o vereador Allan Borges. Em relação ao jornal, tenho uma opinião pessoal e 
gostaria que me entendesse. Acho excelente a Câmara ter um jornal próprio. 
Vejo os dois jornais de Rio Novo de forma tendenciosa. Respeito seu marido, 
jornalista, meu amigo, mas seria um pouco complicado pela questão do 
nepotismo. Apesar de está claro que é um trabalho voluntário, poderia 
constrangê-la. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Nosso assessor jurídico 
já tomou ciência e não tem ilegalidade a princípio. O editorial será bem claro 
sobre o trabalho voluntario. Com relação à aceitação do munícipio, vou deixar 
fluir, até porque minha intenção na presidência é a transparência. Palavra com o 
vereador José Adriano. Quanto ao jornal, fica a seu critério. Sou a favor da 
economia. Dinheiro público tem que ser muito bem administrado. Você nesse 
sentido pensa como eu. Sou a favor de parceria com o executivo. Sou a favor de 
termos uma sede, mas nossa situação hoje é complicada. Temos outras 
prioridades. Palavra com o vereador Eder Lima Moreira. Independente de 
disputa, estarei a disposição para o que for necessário aqui na Câmara. Quanto 
ao jornal, tem coisas que o presidente da Câmara e o executivo tomam decisões 
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por si só. Estão respaldados para isso. É uma escolha sua, porque aí entra o 
poder do presidente e acho que não tenho condições de interferir. Neste período, 
estive por duas vezes no gabinete da prefeita. Fiz questão de não vir muito, pois 
eles precisavam ficar por conta de resolver os problemas. Foi até divulgado na 
internet que o munícipio tem um caixa de cerca de novecentos mil reais, mas 
todas carimbadas, só podem ser usadas em convênios específicos. Faltou pagar a 
folha de dezembro e se o Varotto não pagou deixa a entender que não tinha 
dinheiro. A atual administração não possuía em caixa o dinheiro necessário para 
pagar a folha. Somente ontem, no dia dez, conseguiu juntar o valor necessário 
para pagar a folha. Só há calote quando há dinheiro. Nesse caso não houve 
calote. Tem também uma nota de medicamento do final de dezembro, tem nota 
do barracão e etc. Aquela organização que achávamos que iria receber deixou a 
desejar. Foi recebida a prefeitura sem licitação de combustível, os dados serão 
publicados para que a população saiba como foi feita a transição, transição que 
só houve porque a Dra. Reny interviu, enviando um passo a passo para a nova e 
antiga administração mostrando como teria que funcionar, mas os prazos para 
entrega de documentos não foram aqueles que estavam determinados naquele 
passo a passo. Do jeito que encontraram a prefeitura, me assustei, fui mais uma 
vez e depois não voltei mais, isto é para falar um pouco sobre o assunto que mais 
gerou polêmica nesta semana, realmente funcionários ficarem sem dinheiro no 
início de ano é complicado. Quero dizer que me coloco a disposição para 
qualquer situação, a todos os vereadores, que fique claro que quero ajudar a 
Câmara com o que me for permitido, espero também contar com todos os 
vereadores para que o nosso trabalho flua e que possa ser uma Câmara tão boa 
ou até melhor do que a anterior. Palavra com Dulcimar Prata Marques, 
vereadora. Obrigado vereador por suas explicações, já com relação ao poder da 
caneta vou ter que falar, mas com certeza quero dizer que a legalidade estará 
sempre a frente do poder da caneta, olharei tudo com muita cautela, tenho 
certeza que sua colaboração nesta continuará sempre, quero colocar que o 
Legislativo esta sempre a disposição. Palavra com José Adriano, a situação de 
Rio Novo de Julho a Dezembro ficou tão ruim que o prefeito esperava de setenta 
a oitenta mil reais de repasse e veio somente quarenta.  Nós tentamos de toda 
forma fazer uma permuta daquela casa onde hoje esta a Educação para nós 
vereadores irmos para lá. Acredito que o prefeito não pagou a folha de dezembro 
por conta da situação que ele estava passando, a nossa Câmara tem que ter bom 
senso e ajudar a prefeita nesta batalha, porque a situação é mesmo complicada. 
Palavra com o vereador Eder Lima. O que me animou é o jeito que o André e a 
Virgínia estão prontos para trabalhar, garra não faltará, eles estão dispostos a 
buscar uma forma de conduzir o município de maneira diferente. Todos tem o 
direito de chegar, entrar, cobrar o executivo e participar, ajudando a deixar a 
população ciente do estado em que está a prefeitura. Palavra com a presidente 
Dulcimar. Quero dizer que seria muito importante que mantivéssemos o 
combinado naquela conversa com a prefeita, para que pudéssemos sempre tomar 
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conhecimentos dos projetos que ela enviará para o Legislativo e nós 
discutíssemos antes os que forem de maior importância e fizéssemos uma prévia. 
Palavra com o vereador Allan Borges. Quero dizer ao vereador José Adriano, 
que nossas ideias começam a convergir em direção ao mesmo caminho, quando 
foi colocado no passado a possiblidade de troca do prédio de funcionamento e 
até mesmo cedendo o terreno adquirido, é uma maneira de ajudar o munícipio. 
Temos que pensar na grandeza do munícipio. Não podemos ter um local como 
temos hoje. Podemos oferecer mais à população e aos nossos trabalhos. Se 
formos passar os quatro anos nesta casa e passar os nossos recursos próprios o 
que é constitucional, ficaremos de mãos atadas. Sinto que todos aqui tem a 
imensa vontade de representar o papel que foi outorgado pelo povo, devagar 
chegaremos a um consenso. Palavra com o vereador José Adriano, tenho certeza 
que nós faremos um bom trabalho aqui na Câmara Allan, me lembro há dois 
meses dizendo que a Santa Casa estava fechada, foi você Allan quem ligou. Na 
ocasião, quem pagou os médicos para voltar o funcionamento foi a Câmara, 
quero ainda falar que tenho certeza que esta administração 2013-2016 será 
diferente, onde o vice vai ajudar muito, hoje cheguei lá e vi uma foto dos dois e 
isso é muito bom, vocês são gente nova, com gás, tenho certeza que tirarão Rio 
Novo do buraco, sabem que tem como adquirir recursos, tem que ir atrás, creio 
que o André Colombo é conhecedor destes caminhos. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. É uma honra estar aqui nesta casa pronunciando minhas 
primeiras palavras como vereador, sobre os repasses da Câmara para a 
prefeitura, digo que se eu for presidente desta casa quero trabalhar desta forma, 
sempre que necessário socorrer a prefeitura.  Torço para que isso mude para que 
possamos construir nosso prédio. Não me sentiria a vontade construindo um 
prédio luxuoso sabendo que a Santa Casa está como está. Em relação ao André e 
a Virgínia temos que torcer muito para que esta união dos dois continue porque 
quem só tem a ganhar com isso é o povo. Sobre a folha de pagamento, eu até 
comentei que se ela tivesse recursos já teria pagado, pois não quereria esse 
desgaste logo no início. Chegou uma pessoa que foi companheira da Virgínia e 
ele já queria logo crucificar a prefeita, eu falei: vamos deixar ela trabalhar. 
Graças a Deus já foi resolvido tudo resolvido. Palavra com o vereador Carlos 
Alberto. A dívida da prefeitura com a farmácia é de noventa e dois mil. Falamos 
com a Virgínia que ela pode ir pagando aos poucos por mês, e foi falado isso, 
portanto hoje houve uma pequena licitação de Mandado de Segurança, creio que 
a partir de segunda-feira já iniciamos um novo período. Palavra com Dulcimar 
Prata Marques. Quero parabenizar a nova direção da Santa Casa que tem 
trabalhado com muita disposição, coloco esta Casa Legislativa a disposição 
deles, estou lá há vinte e cinco anos e quero que aquela instituição fique sempre 
de pé. Palavra com o vereador Allan Borges, quero deixar bem claro que não sou 
contra a Santa Casa, me sinto um devedor moral com aquela instituição, há seis 
anos passou em minha casa uma pessoa pedindo colaboração para a instituição 
eu pensei que seria uma salvação para a Santa Casa, mas empresários de nosso 
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município chegaram a dizer que não precisam do hospital, que tinham plano de 
saúde. Isso é um absurdo. Não podemos nos tornar reféns. O povo é que tem que 
fazer sua parte. Nem com todos os recursos conseguiremos resolver o problema, 
temos que ter um equilíbrio, temos que mobilizar a população. Palavra com a 
presidente Dulcimar Prata Marques. Nós seremos multiplicadores de bons frutos. 
Palavra com José Adriano, inclusive eu gostaria que dissessem ao Sr. Antônio 
Gonçalves que eu pedi que passasse 13 mil para a Santa Casa de uma Verba que 
ficou do ano passado. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, 
foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.  
 


