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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1102/2013 
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 06 de fevereiro de 2013. 

 

 
 
Aos 06(seis) dias do mês de fevereiro de 2013, às 19h30 min, em sua sede própria, reuniu-se 
em sessão ordinária 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. ATA – Dispensada a leitura da Ata n°. 1101/2013, foi à mesma 
aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE: 01. Projeto de Lei n°. 001/2013 
que “Autoriza o Munícipio de Rio Novo participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste nas 
Microrregiões  Além Paraíba, Carangola, Juiz de Fora/Lima Duarte/Bom Jardim, 
Leopoldina/Cataguases, Muriaé, Santos Dumont, São João Nepomuceno/Bicas e Ubá – 
CISDESTE, e dá outras providências”. 02 – Requerimento n°. 02/2013. À Presidenta da 
Câmara Municipal de Rio Novo. Sra. Dulcimar Prata Marques. O vereador que abaixo 
subscreve requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, sejam 
enviadas as solicitações abaixo a Exma. Prefeita Municipal Sra. Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz. – Seja efetuada com urgência a retirada dos enfeites de serpentinas 
metalizadas afixadas nos postes de iluminação da Praça Marechal Floriano e em todos os 
órgãos públicos deste Município, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual 20374/2012 
em vigor (conforme cópia em anexo), que proíbe a comercialização e utilização de 
serpentinas metalizadas e similares em todo o Estado de Minas Gerais. Justificativa: “As 
serpentinas metalizadas são condutores de energia, objeto causador de uma grande tragédia 
em um munícipio do Sul de Minas, motivando a criação da Lei que se encontra em vigor em 
todo o Estado de Minas Gerais.” Além da transgressão clara a referida Lei, a população está 
sendo colocada em risco de novos acidentes (interrupção de fornecimento de energia na 
festa de Réveillon 2012/2013), em virtude da aproximação do Carnaval, ocasião em que o 
número de crianças que frequentam e brincam nos jardins de nossa Praça aumenta em muito, 
podendo proporcionar sérios acidentes (choques elétricos) ao tocar os postes que são de 
estrutura de ferro. Rio Novo, 04 de fevereiro de 2013. Allan Martins Dutra Borges – 
vereador. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 001/2013 que “Autoriza o 
Munícipio de Rio Novo participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde para 
Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste nas Microrregiões  
Além Paraíba, Carangola, Juiz de Fora/Lima Duarte/Bom Jardim, Leopoldina/Cataguases, 
Muriaé, Santos Dumont, São João Nepomuceno/Bicas e Ubá – CISDESTE, e dá outras 
providências”. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – Requerimento n°. 
02/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
PALAVRA LIVRE. Palavra com o vereador Allan Borges. Sobre meu requerimento 
apresentado, quero parabenizar a prefeita municipal pela atenção ao assunto providenciando 
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a remoção das serpentinas. Quero passar meus quatro anos aqui ajudando a administração, 
minha intenção é trabalhar em prol do município. Palavra com o vereador José Adriano. As 
palavras do vereador Allan quando disse que não quer atrapalhar o bom andamento do 
município, eu não poderia deixar de falar sobre o aumento que os vereadores não tiveram no 
nosso município, o vereador até falou comigo que se soubesse que o salário de vereador 
seria este ele não teria nem entrado. Fui o autor do projeto, porém ele foi votado por todos, 
pelo que me parece teve apenas um voto contra. A Câmara de Goianá está passando por 
dificuldades de até não conseguir pagar os salários, por conta dos novos valores para os 
salários. Gostaria de falar a respeito de nossa última reunião. Foi o maior comentário na rua, 
nós temos que pensar no município, como eu disse, gosto de economia. No final sempre 
sobra alguma coisa para o munícipio. Quanto à filha do Dionísio, citada pelo nobre 
vereador, hoje conversei com um advogado e ele me disse que não tem nada uma coisa com 
outra, parece que ela trabalha com a prefeita, mas é prima de quarto grau, tudo indica que 
não há irregularidade, e quanto a este projeto onde o vereador Guilherme explicou de uma 
maneira tão simples e objetiva, não precisávamos pedir prazo, temos que aprova-lo e fazer 
uma reunião extraordinária em seguida para que ele seja aprovado. Então vereador, peço ao 
senhor que ajude realmente o município, digo ainda que um salário de mil e quatrocentos 
reais é sim um bom salário, temos muitos sem aumento, muitos que trabalham na saúde tem 
uma diária de doze reais, se eu mantive este salário para o vereador foi pensando no 
município. Palavra com o vereador Allan Borges. Causa-me estranheza, fica muito feio ter 
que chamar alguém de mentiroso. Há quase 46 anos sonho estar neste local, com certeza 
terei outros mandatos, só não faço demagogia. O senhor está enganado, isto é uma resolução 
e não um projeto. Eu não tenho nada pessoal contra o senhor Dionísio Da Dalt, eu não vim 
aqui para tapar buracos, eu não vim aqui para vender carro, eu vim aqui para fiscalizar e 
legislar, criar leis para este município, ajudar a nossa Santa Casa. Perguntei. Em relação ao 
Dionizio, não o desrespeitei, também busquei informações de outras assessorias jurídicas. 
Para esclarecer os fatos podemos levar o assunto ao Ministério Público.  Temos aqui um 
problema de um ex-vereador que sofre processos por causa de Nepotismo, eu não quero 
prejudicar ninguém, quem sabe a funcionária seja uma profissional excelente, mas temos 
que cumprir a Lei, nós não estamos aqui para fazer média com ninguém. Palavra com o 
vereador José Adriano. Palavra com o vereador Eder Lima. Sobre o projeto que deu entrada 
hoje a tarde eu gostaria que se fosse possível fazermos uma reunião extraordinária hoje, por 
conta do pedido de urgência urgentíssima, para que não fique tanto tempo sem nos 
reunirmos para tratar do projeto. Palavra com a presidente Dulcimar. A preocupação desta 
mesa, diante da Justificativa da Urgência, vamos ver o que poderemos fazer para quem sabe 
uma outra reunião extraordinária. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, 
foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.  
 


