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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1106/2013 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 15 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

Aos 15(quinze) dias do mês de fevereiro de 2013, às 19h30 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, Vinicius Carvalho de 
Araújo e José Adriano Tostes Xavier. ATA – Dispensada a leitura das Atas n°. 1.102, 1.103, 
1.104 e 1.105/2013, foram às mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. 
EXPEDIENTE – 01 – REQUERIMENTO Nº 03/2013. Os vereadores, que este 
subscrevem, requerem que após a tramitação regimental, seja encaminhado à Escola de 
Samba Grêmio Recreativo “Unidos de Barrabás” e a Escola de Samba Mocidade 
Dependente de Rio Novo, Moção de Louvor pelo brilhante carnaval apresentado. Requer 
ainda, seja dado conhecimento deste aos Presidentes das Escolas de Samba. Sala das 
Sessões, 15 de fevereiro de 2013. Autoria de todos os Vereadores. 02 – REQUERIMENTO 
Nº. 04/2013. O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental seja 
encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada: que solicite a Sra. 
Prefeita Municipal que seja realizada reforma na “Gruta de Nossa de Lourdes”, situada à 
Rua Dr. Basílio Furtado. JUSTIFICATIVA: A referida gruta é um local de oração em nosso 
munícipio, já faz parte de nosso dia a dia e se encontra com avarias na iluminação e em seu 
estado geral de conservação. Rio Novo, 14 de fevereiro de 2013. Dionizio Dadalt Netto. 
Vereador Proponente. Assina junto vereador Eder Lima Moreira. 03 – REQUERIMENTO 
Nº. 05/2013. O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental seja 
encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada: que solicite a Sra. 
Prefeita Municipal que sejam reativados os pontos de coleta de lixo na Zona Rural do 
Município, tais como da Cachoeira Santa e do Portela e os pontos de coleta do Caranguejo, 
Ipiranga e Mato Negro devem ser um pouco afastados da MG 353, pois se encontram muito 
rentes ao asfalto. JUSTIFICATIVA: Como os pontos de coleta estão inativos, o lixo vai se 
acumulando nessas localidades, prejudicando o meio ambiente e causando transtornos as 
pessoas que aí vivem. Rio Novo, 14 de fevereiro de 2013. Dionizio Dadalt Netto. Vereador 
Proponente. Assina junto vereador Eder Lima Moreira.  04 – REQUERIMENTO 
N°.006/2013. Exmo. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidenta da Câmara Municipal. Rio 
Novo – MG. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação 
regimental seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada. 
Solicite a Senhora Prefeita Municipal que seja feita a limpeza das margens da estrada que 
liga o povoado de Furtado de Campos ao Município de São João Nepomuceno (antiga linha 
ferroviária). JUSTIFICATIVA: A estrada acima citada é uma estrada muito estreita e 
atualmente encontra-se com suas margens muito sujas o que dificulta a passagem de 2 
veículos podendo assim ocasionar acidentes. Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2013. 
Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araújo. Carlos Alberto do Carmo 
Mattos. Sebastião José Esperança. Assina junto vereador Eder Lima Moreira. 05 – 
REQUERIMENTO N°.007/2013. Exmo. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidenta da 
Câmara Municipal. Rio Novo – MG. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que 
após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir 
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discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal que seja feita obras de reforma, 
manutenção e sinalização na ponte (Sobre o Rio Novo) localizada na estrada que liga o 
povoado de Furtado de Campos ao Município de São João Nepomuceno (antiga linha 
ferroviária). JUSTIFICATIVA: A ponte acima citada encontra-se com alguns pranchões e 
sua estrutura lateral danificada podendo ocasionar acidentes. Sala das Sessões, 15 de 
fevereiro de 2013. Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araújo. Carlos 
Alberto do Carmo Mattos. Sebastião José Esperança. Assina junto vereador Eder Lima 
Moreira. 06 – REQUERIMENTO Nº 08/2013. Os vereadores, que este subscrevem, 
requerem que após a tramitação regimental, seja encaminhado à Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Moção de Louvor  pelo brilhante  
carnaval apresentado, pela organização e segurança, sem nenhuma intercorrência. Esperando 
que os próximos sejam neste nível. Requer ainda, seja dado conhecimento deste a Exma. 
Sra. Prefeita. Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2013. Autoria de todos os Vereadores. 07 
– REQUERIMENTO Nº. 09/2013. O vereador que abaixo subscreve, requer que após 
tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir 
discriminada: que o dia das reuniões semanais da Câmara Municipal sejam alteradas de 
sexta-feira para quarta-feira, no mesmo horário. JUSTIFICATIVA: Quarta-feira se torna um 
dia mais apropriado para nossas reuniões ordinárias por vários motivos, primeiro porque 
temos logo após as quartas-feiras dois dias úteis para encaminhar projetos e requerimentos 
aprovados ao executivo e em caso de urgência marcar reuniões extraordinárias, como 
aconteceu na semana que antecedeu o carnaval, não quebrando o ritmo dos trabalhos.  No 
meio da semana, acredito, a população estará mais presente, já que não temos tantas opções 
de lazer e os assuntos dessa casa serão mais debatidos no comércio, indústria, funcionários 
públicos e outros setores da sociedade que estão em plena atividade durante os dias 
subsequentes, deixando os cidadãos mais informados e ativos em relação aos trabalhos da 
Câmara. Ao contrário da sexta-feira em que a população quer o descanso e lazer dos finais 
de semana. Ficando os assuntos debatidos no Parlamento Municipal em segundo plano. Rio 
Novo, 15 de fevereiro de 2013. Allan Martins Dutra Borges. Vereador Proponente. Assina 
junto vereador Vinicius Carvalho de Araújo. 08 – REQUERIMENTO Nº 10/2013. Os 
vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental, seja 
encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada. Solicite a Senhora 
Prefeita Municipal que seja disponibilizado uniforme e EPI’s (Equipamento de Proteção 
Individual) para os coletores de lixo da Prefeitura, conforme art. 09,§s do Ato das 
disposições transitórias da Lei Orgânica do Município. JUSTIFICATIVA: Os coletores de 
lixo, também chamados de garis, realizam um trabalho de extrema importância para a 
comunidade, pois eles são responsáveis pela coleta de todos os resíduos sólidos produzidos 
pela população. Trabalho este realizado diariamente no centro e alternadamente nos bairros. 
Pendurados na “traseira” do veículo de coleta, não importando as condições do tempo, 
passam o seu turno de trabalho saltando do caminhão, percorrendo as ruas e logradouros 
recolhendo o lixo que está acondicionado em sacos plásticos, latões, recipientes, caixas, etc. 
esta atividade é realizada em condições precárias de segurança com as mais variadas 
situações de risco, tanto físicas quanto psicológicas. Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 
2013. ORDEM DO DIA – 01 – Requerimento n°. 03/2013. Em 1° e única discussão. 
Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria que também fossem homenageados os 
Blocos que fazem parte do Carnaval, retiro apenas a Moção ao meu Bloco, para que não 
pareça uma autopromoção. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
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presentes. 02 – Requerimento n°. 04/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado 
por unanimidade dos presentes. 03 – Requerimento n°. 05/2013. Em 1° e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – Requerimento n°. 06/2013. Em 1° 
e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 05 – Requerimento 
n°. 07/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com vereador Guilherme Nogueira. A 
respeito deste requerimento creio que muitos já passaram pela estrada e eu peço que 
realmente possamos pedir o executivo que faça a devida limpeza nesta estrada, o local está 
realmente em estado de abandono e necessita de cuidados especiais. Em 1° e única votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 – Requerimento n°. 08/2013. Em 1° e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 07 – Requerimento n°. 
09/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com José Adriano. A respeito deste requerimento 
propondo alteração da data das reuniões, realmente creio que não funciona, o dia é uma data 
onde muitos estão envolvidos com atividades no dia seguinte e certamente dificultará a 
participação da população. Não sou contra a proposta do vereador que o fez, porém nós 
temos o direito de votar a favor ou contra. Palavra com o vereador Allan Borges. Respeito às 
palavras do vereador José Adriano, mas penso que não é questão de ter mais ou menos 
pessoas no plenário, mesmo em respeito às pessoas que aqui estão hoje, minha preocupação 
no caso é com os trabalhos desta Casa, na última semana tivemos um exemplo. O vereador 
Eder Lima levantou uma questão, nós fizemos uma reunião ordinária na quarta-feira e em 
seguida, na quinta-feira fizemos uma reunião extraordinária, quero chamar atenção para este 
ponto, mesmo que seja na terça-feira, minha intenção é fazer alguma mudança para que 
quem saiba mostre resultado e alerte a população. As pessoas comentarão em seu ambiente 
de trabalho os assuntos que poderão ser debatidos aqui no Legislativo durante a semana, 
seria louvável esta nossa tentativa. Peço que apreciem este requerimento, penso que 
devemos pensar com carinho, digo ainda que se algum vereador aqui desejar assinar junto eu 
ficaria honrado. Palavra com o vereador Eder Lima. Na última Legislatura também tentei 
fazer esta mudança, tentamos colocar na segunda-feira, mas assim como o Vinícius hoje é 
Maçom havia o Elder, e as reuniões deles são na segunda. Tentamos também na terça-feira, 
mas também não deu. Por corroborar com a ideia de continuidade nos trabalhos eu serei 
favorável ao requerimento. Palavra com o vereador Carlos Alberto. Sou a favor que a 
reunião permaneça na sexta-feira. Em 1° e única votação. Requerimento Reprovado com 
cinco votos contrários dos vereadores Sebastião José Esperança, Carlos Alberto do Carmo 
Mattos, Guilherme de Souza Nogueira e Dionizio Dadalt Netto e quatro votos favoráveis dos 
vereadores Allan Martins Dutra Borges, Vinícius Carvalho de Araújo, Eder Lima Moreira e 
Dulcimar Prata Marques. 08 – Requerimento n°. 10/2013. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. Como técnico em segurança do trabalho sei o quanto é importante nós 
protegermos nossos trabalhadores no desenvolvimento de suas atividades, se algum 
colaborador se machuca é ruim para ele primeiramente e depois também para o município. É 
muito importante tomar os devidos cuidados, além disso, estar atento a todos os programas 
de prevenção de acidentes. Creio que mesmo que haja um custo inicial para o município, 
futuramente será muito vantajoso. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Estamos 
finalizando uma especialização de saúde do trabalhador pela prefeitura e criaremos o centro 
de referencia no munícipio. No curso é muito falado que o munícipio só trabalha com 
estatística e não dá seguimento aos trabalhadores acidentados. Raramente se faz um CAT no 
munícipio de Rio Novo, pois a empresa pensa que sairá prejudicada. Mas não. Isso é uma 
segurança para o trabalhador e tira a responsabilidade do empregador e dá uma cobertura 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO 
Praça Marechal Floriano Peixoto, 01 – Centro – Cep 36150-000 
Fone: 32 -32741132-Geral -  Tel/Fax – 32 32742212–Secretaria 

email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br 

 

2969 
 

total em questão de assistência ao trabalhador. Em março finalizaremos o curso em Juiz de 
Fora que durou um ano e três meses. Já estamos montando na prefeitura o serviço de saúde 
do trabalhador. Palavra com o vereador Eder Lima. Quero fazer coro a estas palavras, neste 
segundo mandato vai ser bom até tentarmos resgatar vários pedidos que não foram 
atendidos. Esse foi um deles, feito através do Francisco que na ocasião era vereador e é 
funcionário da prefeitura e estava sempre fazendo referência a esses riscos que o trabalhador 
corre ao lidar de forma errada com os resíduos coletados sem luvas, uniforme, máscara. E 
também por fazer referência a essa equipe que será montada após esse curso, que é 
excelente, inclusive para implementar isso. Talvez uma coisa puxará a outra. Assim como a 
presença de um funcionário da Vigilância Sanitária também se faz necessária. Palavra com a 
presidente Dulcimar Prata. Já aconteceu de pessoas se ferirem com material perfuro cortante 
em via pública, então nós fomos acionados, mas sem saber de onde ele foi descartado. Não 
conseguindo a fonte, a pessoa acidentada tem que se submeter a um tratamento severo por 
seis meses, tomando medicamentos para HIV entre outros. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. Um exemplo claro é que eu trabalhei na prefeitura durante três anos e 
não vi em lugar nenhum um mapa de riscos que expõe ao trabalhador o tipo de risco 
enfrentado no seu ambiente de trabalho, é necessário um mapeamento e um treinamento com 
os funcionários para que eles entendam toda a simbologia envolvida no seu ambiente de 
trabalho, não sei hoje, mas até quando trabalhei não havia mapa de risco em lugar nenhum. 
A norma regulamentadora, fala que o empregador é obrigado a oferecer os EPI’s e também 
obrigado a fazer o empregado utilizar o EPI. Em 1° e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE - Palavra com o vereador Allan Borges. 
Falamos aqui a respeito do Carnaval, acabamos de aprovar um requerimento de aplausos, 
mas também alguns pontos merecem ser repensados, por exemplo a ausência do Trio 
Elétrico, muitos  que estavam na Praça sentiram-se como nos antigos Carnavais do Acauã e 
o do Nosso é Outro. Perguntei ao vice-prefeito a respeito de não ter o Trio Elétrico, ele me 
respondeu que foi por conta de não aprovação do Corpo de Bombeiros. Causou-me 
estranheza que o trio de um amigo meu desfilou em Juiz de Fora com a Banda Daki. Ele e 
outra empresa participaram da licitação e que ele foi desclassificado. O valor foi de vinte e 
oito mil reais e que os envelopes nem foram abertos. Alegaram que foi falta de um alvará. 
Faço uma reclamação principalmente por conta da cobrança da juventude que me procurou, 
se for por conta de economia eu farei na próxima reunião um requerimento solicitando 
informações a respeito dos custos do trio elétrico e do que foi gasto aqui com a construção 
do palco para sabermos se vale a pena ou não, se foi uma grande economia. Nós queremos 
um carnaval cada vez melhor, houve um problema com o “Bloco dos Malas”, porque houve 
um desencontro de informações e na terça-feira eu não consegui uma Banda. Gostaria que se 
organizasse com três meses de antecedência uma comissão para organizar todos esses 
detalhes do carnaval. Anunciaram-me e não me perguntaram. Sobre o recurso de 
quatrocentos reais que a prefeitura passará aos blocos, quero que este recurso seja destinado 
para a Santa Casa, porque quando eu fui contratar a banda ela já havia dispersado. Fiquei de 
pés e mãos atadas. São coisas passíveis mesmo de erro, queremos o melhor para Rio Novo, 
no geral temos mesmo que parabenizar os organizadores da festa. Palavra com o vereador 
José Adriano. Também não poderia deixar de falar do nosso Carnaval. Hoje nosso vereador 
Allan está cobrando o Trio Elétrico, mas acho que temos que respeitar a palavra da Prefeita, 
ela teve apenas dois meses de governo. Foi só elogio o que ouvimos. Os banheiros químicos 
foram um sucesso, tivemos um laser na prefeitura que informava aos integrantes das escolas 
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a respeito do tempo de desfile. Quero ainda parabenizar a Virgínia a respeito dos ônibus que 
estão levando os alunos para Juiz de Fora, eu mesmo anteriormente conversei com ela a 
respeito deste trabalho, já chegaram perto de mim e reclamaram que para alguns cursos não 
estão levando, mas sei que com certeza o Executivo resolverá este problema. Não sei se 
todos se lembram do meu discurso de posse, eu disse que “A Virgínia é uma pessoa muito 
bem intencionada” isso pode se sobressair muito melhor do que uma pessoa muito bem 
informada. Temos um vice-prefeito atuante, muitos já me falaram que os dois estão 
trabalhando em conjunto, realmente este governo está de parabéns, comungo com as 
palavras do vereador Allan em sentir falta do Trio Elétrico, mas creio que no próximo ano 
estará presente. Palavra com a presidente Dulcimar Prata Marques. Quero agradecer o 
Executivo também pelo apoio ao funcionamento do Pronto Socorro. Aprovou o nosso 
projeto e foi realmente muito importante, atendemos 74 pessoas, diminuímos o fluxo das 
pessoas na Santa Casa. Isso deu um descanso para os internados na Santa Casa. Palavra com 
o vereador Vinícius Araújo. Gostaria que o requerimento feito pelo Dionizio fosse estendido 
a todas as comunidades rurais. Sobre o carnaval a prefeita está de parabéns. Sobre o 
requerimento do vereador Allan, apesar de ter sido rejeitado, gostaria de assinar junto. 
Palavra com o vereador Eder Lima. Quero primeiramente fazer um pedido, que fosse feito 
um ofício a Secretaria responsável do Estado de Minas gerais para que o Dr. Adauto Correa 
permaneça em nosso município. O assunto foi levantado na última sessão e está tomando um 
pé que estou começando a acreditar que seja verdade. Se os munícipio da nossa comarca 
começarem a se mobilizar através desses ofícios, assinando por todos mesmo, nada 
xerocado, para que eles tenham pé da situação que está o combate às drogas em nosso 
munícipio e que ele tem feito o que precisa ser feito e que não vinha sendo feito. Poderíamos 
até colocar entre parênteses, pelo amor de Deus. Complementado as palavras dos vereadores 
quanto ao Carnaval, também sou cobrado, precisamos realmente ver o que houve. Se não me 
engano o laudo não foi dado a pessoas do trio, mas ao mapa de incêndio do munícipio. 
Precisamos ter as informações oficiais. Como gosto do trio, também senti, mas fui atrás dos 
blocos. Em relação às escolas de samba, foi a primeira vez que eu acompanhei de dentro de 
um barracão. Tenho informações de que o presidente da Mocidade dormiu numa grade de 
ferro e foi acordado pelos amigos dizendo, amanhã tem mais. O João Vitor, da Barrabás, 
dormiu no papelão usando de travesseiro um pedaço de isopor. Pude ver isso, as escolas são 
organizadas por pessoas que são amigas, tanto que Felipe e João Vitor são do mesmo grupo 
de amigos. Foi realmente um carnaval de superação para as duas, tudo que eu pude fazer 
para contribuir para este carnaval eu fiz. É no dia das escolas que a praça fica mais cheia. 
Quanto ao relógio, no primeiro dia o Barrabás teve um grande problema, mas uma hora da 
manhã já não tinha mais escola na rua, que é o que foi proposto. Gostaria também de 
parabenizar a equipe da TV Lençol, por conta do trabalho de vocês, os rionovenses tem a 
possibilidade de ver o que está acontecendo em nossa cidade. Parabenizo a todos os 
envolvidos no trabalho, vemos assim uma amplitude enorme no trabalho. Em relação ao Dr. 
Adauto, junto com o ofício acredito que devemos mandar um voto de louvor pelo trabalho 
que ele tem feito. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Inclusive o Delegado ficará 
em Rio Novo está semana inteira dando continuidade aos trabalhos iniciados antes do 
carnaval. Existe a possibilidade de sua remoção, devagar estamos conseguindo segurá-lo. 
Gostaria que nos juntássemos para que possamos manter este delegado em nossa cidade. 
Palavra com o vereador José Adriano. Comungando com as palavras dos vereadores digo, 
este é um delegado diferenciado, ele está sempre em Rio Novo, já está em nosso município a 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO 
Praça Marechal Floriano Peixoto, 01 – Centro – Cep 36150-000 
Fone: 32 -32741132-Geral -  Tel/Fax – 32 32742212–Secretaria 

email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br 

 

2971 
 

cerca de três meses. Quantas coisas já foram feitas. Temos que pedir mesmo ajuda até os 
Deputados que tiveram nosso apoio, no último ano fizemos reuniões com autoridades 
militares, fomos até na polícia Federal, todos nós temos que nos empenhar no objetivo de 
manter o delegado Dr. Adauto em nosso município. Palavra com o vereador Allan Borges. 
Proponho que se necessário for iremos até Belo Horizonte em força tarefa fazendo 
manifestações para que o delegado permaneça em Rio Novo. Em relação ao carnaval deste 
ano senti um pouco menos de público, mas talvez tenha sido por conta das más notícias que 
rondam a nossa cidade. Temos mesmo que nos preocupar, a cidade é turística por natureza e 
não pode perder nada por conta de violência. No que depender do meu empenho estou à 
disposição. Palavra com o vereador Carlos Alberto. Na última semana até pedi o Luiz Carlos 
para colocar em sua matéria que além do Delegado o Sargento Costa também tem feito um 
bom trabalho em nosso município. Quem dera se tivéssemos mais uns dez policiais como o 
sargento Costa. Palavra com o vereador Vinicius. Concordo com tudo que aqui foi falado, 
mas não podemos esquecer que a justiça também é feita por um Juiz e um Defensor Público, 
temos que dar continuidade ao trabalho do último ano com este propósito. Palavra com o 
vereador Eder Lima. Na última semana falamos sobre o assunto, nós fomos até o Danilo de 
Castro, até o Presidente do Tribunal de Justiça, Nosso próximo passo será uma ida ao 
Conselho nacional de Justiça. Quem sabe um primeiro passo seria uma reunião com as três 
câmaras e seus assessores jurídicos, pois teremos que alterar a comissão formada 
anteriormente. Se não funcionar, iremos até a assembleia de Minas denunciar esse descaso 
com a comarca de Rio Novo, uma das mais antigas do estado. O presidente do tribunal de 
justiça nos deu uma pontinha de esperança dizendo que haveria concurso e seriam nomeados 
mais de oitenta defensores para o Estado. Falamos com o Danilo de Castro que se fosse 
possível poderia deixar a própria juíza que está aqui fazendo milagre somente às quintas 
feiras, isso seria bom, pois faz um ótimo trabalho em um dia imagina se for fixa? Fizemos 
um apanhado de tudo que tinha em atraso na Comarca, a Dra. Ivone cedeu todos os dados, 
quase dois mil processos, mostrando o problema que isto causava para Rio Novo, sobretudo 
quanto a sensação de impunidade devido aos diversos processos prescritos. Palavra com o 
vereador José Adriano. Creio que temos que começar entrar em contato com as Câmaras de 
Goianá e Piau e retomarmos os trabalhos. Palavra com o vereador Guilherme. Quero 
publicamente registrar um reconhecimento ao Sebastião Esperança. Assim que o Delegado 
chegou à cidade ele me disse que estamos bem servidos de Delegado, foi pioneiro e não 
errou em sua primeira impressão. Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria de 
colocar-me a disposição para fazer parte desta Comissão na busca pelo Juiz e Defensor 
Público. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra. Foi encerrada a sessão 
mandando que se lavrasse a presente Ata.  


