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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1105/2013 
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 15 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2013, às 19h00 min, 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, Guilherme de Souza Nogueira, Sebastião José Esperança e Vinicius 
Carvalho de Araújo. Respondeu por ausência o vereador José Adriano Tostes Xavier. 
ATA – Não houve tempo hábil para confecção das Atas das reuniões anteriores. Serão 
as mesmas votadas na próxima sessão. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 
002/2013 que “Altera Anexo I da Lei n°. 1101/2012 e dá outras providências.” Rio 
Novo, 06 de fevereiro de 2013. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. ORDEM DO DIA: 01 – Projeto de Lei n°. 002/2013 que “Altera Anexo I 
da Lei n°. 1101/2012 e dá outras providências.” Encaminhado a Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão. 
Palavra com o vereador Allan Borges. Não voltarei atrás ao que falei, mas quero atentar 
mais uma vez para a condição de mandar projetos para esta casa em urgência. Poderia 
até usar da prerrogativa de vistas, mas vou dar um voto de confiança ao Executivo. Falo 
novamente que os projetos devem sempre ser bem debatidos entre os envolvidos. 
Palavra com a presidente Dulcimar. Com certeza a Mesa estará tomando providências 
para que as partes envolvidas em qualquer assunto tratado aqui na Câmara sejam 
notificadas. Em 2° votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Estamos 
imaginando que se um dia houver um aumento no número de alunos que a Assessoria 
Jurídica da Prefeitura possa tomar as devidas providências. Palavra com o vereador 
Eder Lima. Quero fazer uma colocação de que então devemos fazer um requerimento 
por escrito, sugerindo a retirada do texto do Regimento Interno da Casa a questão do 
requerimento verbal. A mesa pode adotar um protocolo formal com os vereadores. Acho 
que o vereador Ormeu fez isso. Todos entregavam os requerimentos em mídia para 
facilitar os trabalhos da Casa. Vinha funcionando. Eu recebo as atas por e-mail até hoje. 
A qualquer momento V. Exa. coloca essa prerrogativa de que não haja mais 
requerimento verbal, mas dois anos depois, como consta no Regimento, qualquer 
vereador poderá reivindicar isso. No meu primeiro ano de mandato apresentei um 
projeto de resolução para que sempre que houvesse feriado que nós antecipássemos a 
reunião para o dia anterior, assim não perdemos uma semana para que não fiquemos 
muito tempo sem nos reunir. Outra emenda apresentada nesta casa é relacionada ao tipo 
de votação, mas não foi aprovada. Gostaria de solicitar a casa que colocasse novamente 
em pauta. Outra lei que foi votada e aprovada e eu nem sabia que havia sido sancionada 
é a respeito de propaganda de divulgação de combate ao uso de drogas e consumo de 
bebida alcoólica por menores. É para divulgação através de mensagens educativas em 
festas particulares ou públicas, bares com música etc. Se nos encontros de som, por 
exemplo, tiver mensagem educativa para falar a juventude sobre o mal que causa, talvez 
assim a pessoa que usa ficará ouvindo e se conscientize e passa a ver que aquilo não é 
um espaço para ele. Só soube que a lei foi sancionada porque o LEO Clube recebeu uma 
cópia da mesma. Quero também pedir para que esta Mesa reative o trabalho para 
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tentarmos conseguir o Defensor Público e o Juiz Titular para nossa Comarca. Não tenho 
nada contra a aposentadoria da Dra. Reny, pois já está muito tempo na cidade, acho 
inclusive que esse tempo todo prejudica um pouco a cidade, pois o povo passa a ver na 
justiça a própria pessoa dela, assim como um padre que fique muito tempo na cidade e 
as pessoas transferem a fé para ele. Mas, devemos nos preocupar com essa vaga, pois o 
problema é ficar sem um promotor também. Peço que esta Mesa entre em contato com 
as Câmaras da Comarca para que unidos continuemos trabalhando neste objetivo, já 
tivemos reuniões com várias autoridades, precisamos movimentar esta história. Quando 
o delegado esteve aqui ele disse que a culpa de quase tudo era dos políticos, precisamos 
mostrar nossa força. Tem muita família sem condições passando aperto para pagar um 
advogado, não que um advogado não precise de emprego, mas estas pessoas não tem 
condição de pagar um. Palavra com a presidente Dulcimar. Concordo com suas 
colocações, tenho certeza que é também a preocupação de todos. Palavra com o 
vereador Allan Borges. Acrescento na relação dos requerimentos verbais que possamos 
alterar a Lei Orgânica do Município, que já se encontra atrasada, defasada, talvez uma 
empresa que queira aqui se instalar e precise de mais agilidade fica travada pelas leis. 
Sobre o assunto da justiça, fiquei sabendo e quero me aprofundar melhor no assunto. O 
Dr. Adalto vem fazendo um brilhante trabalho aqui no município. Tem tomado as 
devidas providências para fazer cumprir a Lei na cidade, ele tem realmente trabalhado, 
mas me disseram que ele esta indo embora e o Dr. Álvaro está sendo novamente 
nomeado para a cidade. Com todo respeito ao Dr. Álvaro, como todos dizem, está em 
final de carreira e chega um momento da vida em que a pessoa deve descansar. Vamos 
torcer para que tenha um grande carnaval aqui, que tenha paz, convido a todos para que 
na quarta-feira me acompanhem no “Bloco dos Malas”. Não havendo mais quem 
desejasse fazer uso da palavra. Foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a 
presente Ata.  


