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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1107/2013 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 22 de fevereiro de 2013. 

 
 

 
Aos 22(vinte e dois) 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, Guilherme de Souza Nogueira, Vinicius Carvalho de Araújo e José Adriano Tostes 
Xavier, respondendo por ausência o vereador Sebastião José Esperança. ATA – Dispensada 
a leitura da Ata n°. 1106/2013, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. 
EXPEDIENTE: 01 – REQUERIMENTO Nº.  11/2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata 
Marques. Presidente Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O vereador que abaixo 
subscreve, requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada em 
epígrafe e a seguir discriminada: que seja solicitado a Senhora Prefeita Municipal realização 
de melhorias da captação de água de nossas “Minas D’água”. Solicito que seja feita limpeza 
e fechamento dos túneis para evitar entrada de morcegos e insetos e que também que seja 
feita uma análise qualidade da água das Minas. Que a Análise da água seja feita antes dos 
reparos nas minas, ainda que sejam colocadas placas indicativas sobre a qualidade da água, 
mostrando se está própria para o consumo. JUSTIFICATIVA: Grande parte de nossa 
população consome água das Minas e para evitar doenças, as mesmas devem estar livres de 
contaminação e propícias ao consumo. Rio Novo, 18 de fevereiro de 2013. Dionísio Dadalt 
Netto. Eder Lima Moreira. Vereadores Proponentes. Assina junto vereador Vinícius 
Carvalho de Araújo. 02 – REQUERIMENTO Nº.  12/2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata 
Marques. Presidente Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O vereador que abaixo 
subscreve, requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada em 
epígrafe e a seguir discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal que jogue escoria em 
todas as estradas rurais do município, com principal atenção à estrada de Furtado de 
Campos. JUSTIFICATIVA: As estradas rurais de nosso município são bastante 
movimentadas e a estrada que vai para Furtado de Campos principalmente, pois é trafegada 
por ônibus escolar três vezes ao dia. Rio Novo, 19 de fevereiro de 2013. José Adriano Tostes 
Xavier. Vereador Proponente. 03 – REQUERIMENTO Nº.  13/2013. Exma. Sra. Dulcimar 
Prata Marques. Presidente Câmara Municipal. Rio Novo – MG. O vereador que abaixo 
subscreve, requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada em 
epígrafe e a seguir discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal que seja feita reforma 
na “Travessa Joaquim Ferreira da Silva”, famoso “Beco do Caldeirão”. JUSTIFICATIVA: 
Trata-se de um beco que faz parte da história de nossa cidade. É uma luta antiga minha 
como vereador. Desde meu primeiro mandato na Câmara venho pedindo a reforma do 
referido Beco. Rio Novo, 19 de fevereiro de 2013. José Adriano Tostes Xavier. Vereador 
Proponente. 04 – REQUERIMENTO Nº. 14/2013. Moção de Pesar. Os vereadores que 
abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminha a matéria 
assinalada em epígrafe e a seguir discriminada: Moção de Pesar pelo falecimento de Lisa 
Pereira da Silva, Darcy José Alves Moreira, Márcia Helena de Paula da Silva e Josina 
Tavares da Fonseca. Autoria de todos os vereadores. Rio Novo, 19 de fevereiro de 2013. 05 
– REQUERIMENTO Nº.  15/2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente 
Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O vereador que abaixo subscreve, requer que após 
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tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir 
discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal que construa três quebra molas no 
Povoado de Furtado de Campos. Um em frente à Escola Municipal Carmen Mendonça, um 
em frente ao Bar do Pedro Abraão e outro em frente à residência da Menininha. Solicite 
também que seja dada uma atenção à Praça de Furtado de Campos, com poda da grama, 
reparos e acréscimos na iluminação e colocação de lixeiras. JUSTIFICATIVA:  Os locais 
que necessitam desses quebra molas são os de maior transito de veículos e pessoas, inclusive 
crianças na área em frente à escola. A praça é um ponto de encontro, onde as crianças 
brincam, é mal iluminada, está com a grama alta e não tem onde jogar o lixo. Rio Novo, 19 
de fevereiro de 2013. José Adriano Tostes Xavier. Vereador Proponente. Assina junto 
vereador Guilherme de Souza Nogueira. 06 – Requerimento n°. 16/2013. 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. - Solicita junto ao Poder Executivo, cópia da relação do quadro de 
funcionários da Prefeitura Municipal de Rio Novo, (contratados, nomeados, concursados), 
ativos e inativos, de todas as áreas com seus devidos cargos e vencimentos. Justificativa: 
Esta solicitação se faz necessária, uma vez que esta Casa não possui nenhum tipo de 
informação a respeito do número de funcionários e seus respectivos vencimentos e também 
qual o gasto total da Prefeitura Municipal com a Folha de Pagamento, já que o Município 
não possui Site Oficial, um Diário Eletrônico com atos do Executivo, onde estas 
informações poderiam ser consultadas. Devido às mudanças em virtude da posse da nova 
administração, a Câmara Municipal não tem informações precisas a respeito dos novos 
funcionários que ingressaram informações precisas a partir de janeiro de 2013. Rio Novo, 18 
de fevereiro de 2013. Allan Martins Dutra Borges – vereador. 07 – Requerimento n°. 
17/2013. 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. - Solicita junto ao Poder Executivo, que sejam enviados a 
esta Casa os valores gastos com a realização do Carnaval 2013, e todos os objetos licitados 
para realização do mesmo, bem como a informação do motivo pelo qual não foi contratado 
um Trio Elétrico como nos anos anteriores. Justificativa: Esta solicitação se faz necessária, 
uma vez que esta Casa necessita de informações concretas sobre os custos do Carnaval 
2013, bem como se houve alguma economia em relação ao carnaval do ano anterior, com a 
não contratação de um Trio Elétrico substituído pelo palco armado na Rua Dr. Basílio 
Furtado. Tal indagação se deve ao fato de que fui procurado por diversas pessoas, 
principalmente jovens, questionando a ausência do trio Elétrico que se fez presente em 
outros carnavais. Solicito ainda, que se informe, se a ausência do Trio Elétrico foi por 
motivação econômica ou por motivos técnicos ou algum impedimento legal. Rio Novo, 18 
de fevereiro de 2013. Allan Martins Dutra Borges – vereador. 08 – REQUERIMENTO Nº.  
18/2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente Câmara Municipal de Rio Novo – 
MG. O vereador que abaixo subscreve, requer 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 do ribeirão que vai da Fazenda Maranata ao 
Povoado de Furtado de Campos. JUSTIFICATIVA: Quando o mato cresce muito em volta 
do ribeirão o mesmo transborda e contamina a água dos poços, que são utilizados pela 
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população do povoado. Rio Novo, 21 de fevereiro de 2013. José Adriano Tostes Xavier. 
Vereador Proponente. 09 – REQUERIMENTO Nº. 19/2013.REQUERIMENTO n°. 
19/2013. Ref.: Solicitação. Que seja criada uma política pública que controle a presença de 
cães nas ruas do município. Algumas sugestões são: Castração imediata; Controle de 
animais na cidade através de um censo de cães do município; Utilização de chip em fêmeas 
da cidade; Parceria com os municípios da região para que não haja descontrole na entrada de 
animais pelas fronteiras. JUSTIFICATIVA: Rio Novo há alguns anos presencia uma 
quantidade enorme de cães nas ruas, sem donos. A princípio eles causam sujeira, devido à 
busca por comida nos lixos da cidade. Há ainda aqueles que se prontificam a cuidar e os 
levam para suas casas, mas nem todos. Há ainda aqueles que por maldade maltratam os 
animais, com notícias até de que água quente andam jogando nestes cachorros. E há ainda o 
número enorme de animais doentes nas ruas o que pode ocasionar transmissão para outros 
cães ou até mesmo para nossos munícipes através da saliva, patas, urinas etc. que são as 
chamadas zoonoses. Por tudo isso é que faço esta solicitação, com intuito de minorar o 
sofrimento dos animais, bem como contribuir com a saúde pública municipal de prevenção. 
Grato mais uma vez pela atenção e aprovação de todos! Sala das sessões “Messias Lopes”, 
24 de outubro de 2012. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. Assina junto vereador 
Vinícius Carvalho de Araújo. 10 – REQUERIMENTO Nº.  20/2013. REQUERIMENTO 
20 /2013. Ref.: Solicitação. Que seja feita uma pesquisa e um comparativo, com urgência, 
na região sobre qual o valor pago para os profissionais da medicina, sobretudo aqueles que 
atendem no Programa de Saúde da Família (PSF). JUSTIFICATIVA: Rio Novo há algum 
tempo está saindo atrás no que tange o valor pago aos profissionais da medicina, sobretudo 
nos PSF’s. Assim sendo, nenhum profissional tem permanecido para cumprir suas 8 horas 
diárias em Rio Novo, pois sabe que existem municípios vizinhos, até menores, pagando 
mais por este serviço. Com base nessa preocupação precisamos fazer esta pesquisa para 
impedirmos que os PSF’s fiquem sem o atendimento completo que precisa ser feito. Nas 
últimas semanas perdemos mais dois médicos de PSF e alegação é sempre a mesma. Grato 
mais uma vez pela atenção e aprovação de todos! Sala das sessões “Messias Lopes”, 20 de 
fevereiro de 2013. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. Assina junto os vereadores 
Guilherme de Souza Nogueira e Allan Martins Dutra Borges. 11– REQUERIMENTO Nº. 
21/2013. REQUERIMENTO n° 21/2013. Ref.: Solicitação. Que seja encaminhado ofício á 
Escola Estadual Olympio Araújo e Escola Estadual Raulino Pacheco com instruções sobre o 
Parlamento Jovem (Câmara Mirim), projeto de autoria do Vereador Eder Lima, para que 
possam agilizar a escolha de seus vereadores mirins, sendo com uma câmara mirim por 
semestre, uma para alunos do Olympio e outra para alunos do Ginásio. JUSTIFICATIVA: 
Este é um projeto de suma importância para inserção dos jovens e adolescentes no mundo da 
política. Para que tenham sobretudo conhecimento sobre como elaborar um projeto, como 
cobrar das autoridades, por fim, de como podem mudar a sociedade participando ativamente 
desta mudança. O Parlamento Jovem (Câmara Mirim) funcionou muito bem no ano anterior 
e, coincidência ou não, o apelo dos vereadores mirins sobre a inserção de um programa de 
combate as drogas com atendimento psicológico e até mesmo psiquiátrico está prestes a sair 
do papel com a implementação do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) em Rio Novo. 
Os jovens estão sempre antenados e podem e muito ajudar nas escolhas e ideias das 
melhores políticas públicas para a cidade, basta que a oportunidade e o reconhecimento 
sejam dados a eles. Por isso conto com a aprovação de todos! Sala das sessões “Messias 
Lopes”, 20 de fevereiro de 2013. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 12 – Ofício n°. 
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PM/2013/021. Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo. Para Ilma. Sra. Dulcimar Prata 
Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref. Resposta Requerimento 
n°. 02/2013. Senhora Presidenta. Em atenção ao requerimento n°. 02/2013 do vereador 
Allan Martins Dutra Borges, no que se refere à retirada de fitas metálicas afixadas nos postes 
de iluminação pública da Praça marechal Floriano, informamos que mesmo antes da 
solicitação efetuada pelo Vereador, o município já havia tomado às providências devidas 
retirando as fitas metálicas. Na oportunidade, subscrevemo-nos com elevado apreço e 
distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. 13 – Ofício PM/2013/022. Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo. Para 
Ilma. Sra. Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref. 
Responde Ofício n°. CM/09/2013. Senhora Presidenta. Em atenção ao requerimento verbal 
dos vereadores Guilherme de Souza Nogueira e Vinicius Carvalho de Araújo, referente à 
informação dos critérios adotados para os alunos utilizarem o ônibus escolar para JF, vimos 
através deste encaminhar cópia do ofício recebido da Secretaria Municipal de Educação que 
presta a informação solicitada pelos edis. Na oportunidade, subscrevemo-nos com elevado 
apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. ORDEM DO DIA – 01 – REQUERIMENTO Nº.  11/2013. Em 1° e 
única discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria de parabenizar os 
proponentes deste requerimento e gostaria ainda de acrescentar que sejam colocadas também 
placas indicativas para informar se a água está própria ou não para consumo, que isto seja 
feito a partir de análises da água. Sobre a resposta ao requerimento do Executivo sobre as 
serpentinas, foi bom que tenham realmente entendido e retirado às serpentinas metálicas. 
Palavra com o vereador Vinícius Carvalho de Araújo. Que a análise seja mesmo feita antes 
de se investir nas placas. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes.02 – REQUERIMENTO Nº. 12/2013. Em 1° e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – REQUERIMENTO Nº. 13/2013.Em 1° e 
única discussão. Palavra com o vereador José Adriano. Gostaria de pedir a população para 
que sempre participem das reuniões da Câmara como estão fazendo hoje. Sobre a reforma 
do Beco, é um das minhas lutas desde meus primeiros mandatos, muitos acidentes 
aconteceram ali. Já houve em outra época um projeto para revitalizar o Beco, em épocas de 
festas na praça o local acaba tornando-se um banheiro público, as ruas ao redor são todas 
bem cuidadas, só falta o beco receber uma atenção. Em 1° e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 04 – REQUERIMENTO Nº. 14/2013. Em 1° e única discussão 
e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 05 – REQUERIMENTO Nº. 15/2013. 
Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria também de dizer que nos últimos dias tenho 
passado por alguns povoados que me lembram muito Furtado de Campos, ontem passei por 
um que me chamou atenção por estar tão bem cuidado. Devemos nos empenhar para levar 
mais vida para o povoado de Furtado de Campos, mais lazer, cultura, não deixar aquele povo 
esquecido. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 – 
REQUERIMENTO Nº. 16/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Allan 
Borges. Quero ainda sugerir que se crie um site para a prefeitura, para que tenham os atos do 
Executivo, assim auxiliará a população no acompanhamento de tudo que se passa no 
Executivo. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 07 – 
REQUERIMENTO Nº. 17/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 08 – REQUERIMENTO Nº. 18/2013. Em 1° e única discussão 
e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 09 – REQUERIMENTO Nº. 19/2013. 
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Em 1° e única discussão.  Palavra com o vereador Vinícius Araújo. Gostaria de assinar junto 
este requerimento. O número de cães em nossa cidade aumentou muito e estão até 
avançando em alunos do Ginásio. Segundo deu na rádio Difusora de São João Nepomuceno, 
o rapaz que veio a falecer num acidente perto do Batalhão tentou desviar de um cachorro.  
Palavra com o vereador Eder Lima. Em relação a este requerimento é uma honra que o 
Vinicius assine junto, este é o primeiro passo, precisaremos também passar a cobrar a figura 
de um Veterinário em nosso município. Também já foi uma briga minha o serviço de 
inspeção municipal. Acho que além do veterinário atender as formalidades relativas aos cães 
também poderá levar atendimento aos produtores rurais do município. Palavra com a 
presidente Dulcimar Prata Marques. Também gostaria de assinar junto este requerimento. A 
secretaria tem um controle dessas situações com cães, é um serviço que em todas as reuniões 
que nós vamos é elogiado, este controle é feito 54 semanas no município. Neste ano já 
estamos na sétima semana, todas as terças-feiras estes serviços são encaminhados para Juiz 
de Fora, na semana 53 do último ano, foram notificados dez casos de acidentes com cães. 
Com o atendimento de um veterinário o cão automaticamente passará por uma análise e será 
feito um diagnóstico sobre o animal para diagnosticar a raiva ou não e se será necessário 
submeter à pessoa atacada ao tratamento com a vacina, pois na dúvida, esta pessoa é 
vacinada. Em caso de detecção de raiva o procedimento é decepar a cabeça do cachorro e 
acondiciona-la numa caixa térmica para enviar para análise, mas eu, como enfermeira não 
posso fazer isso. O organismo do ser humano é muito frágil. Raiva é fatal. Palavra com o 
vereador Vinícius Araújo. Havia anteriormente uma parceria com o Sindicato Rural. O então 
Presidente do Sindicato José Duprat conseguiu que o Veterinário ficasse parte do tempo em 
Rio Novo e parte em Goianá, mas mesmo assim não conseguimos o Veterinário. Em 1° e 
única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 10 – REQUERIMENTO N°. 
20/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Gostaria de 
fazer um comparativo a respeito dos outros agentes de saúde. Já fui agente de saúde e não 
entendo o porquê de em Goianá se pagar insalubridade e aqui não receber, coisas deste tipo, 
é uma luta para estes profissionais, para que eles desenvolvam o seu trabalho da melhor 
forma possível e gostaria de assinar junto também. Palavra com o vereador Eder Lima. 
Outra coisa que eu sou a favor é a efetivação deste povo, eles trabalham com um contrato 
por tempo indeterminado, mas sou sabedor de que deveria partir do congresso nacional e 
que está tramitando. Já que foram concursados e tem o seu local de trabalho, nada mais justo 
que como qualquer servidor público eles tenham todos os direitos. Eles têm que ser sim 
inseridos totalmente na CLT. Palavra com o vereador Allan Borges. Hoje qual é o salário de 
um médico do PSF, é em torno de cinco mil e trezentos aqui e nos municípios vizinhos é de 
oito mil e quinhentos. É uma diferença muito grande. O Silvianinho, por exemplo, foi 
demitido readmitido e demitido novamente, pensaram que ele era concursado e na verdade 
ele tinha um contrato. Por isso fazemos estes requerimentos, para que estejamos sempre 
orientados. Gostaria também de assinar o requerimento junto. Palavra com a presidente 
Dulcimar Prata Marques. Quando o vereador Guilherme colocou a questão da defasagem 
dos salários, hoje um profissional de enfermagem dentro do município pode receber 
próximo de um salário mínimo e meio. O médico de PSF, por exemplo, antigamente ainda 
tinha um dia de folga, hoje é exigido que ele trabalhe 40 horas semanais, que se dedique 
integralmente ao PSF. Acredito que teremos realmente uma grande luta. Palavra com o 
vereador Eder Lima. O médico recebe mal, aí passa a cumprir menos horários no seu local 
de serviço, e aí o Ministério Público tem que atuar. Temos que lutar mesmo com nossos 
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deputados por recursos sempre, para desafogar estes aumentos. Palavra com o vereador 
Carlos Alberto. Trabalhei cinco anos pela prefeitura na Zoonose, e trabalhava de fato, fazia 
o que tinha que fazer. Ganhava quinhentos e quarenta reais quando entrei e quando saí, 
ganhava trezentos e oitenta reais, isto desmotiva realmente os agentes de saúde, é difícil. Em 
1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 11 – REQUERIMENTO N°. 
21/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Allan Borges. Quero lembrar aqui que hoje 
uma pessoa me cobrou a respeito da Dengue, sobre uma casa vizinha que tem uma piscina 
abandonada, ele procurou a prefeita e recebeu a resposta que nestes dias não poderia tomar 
providências. Creio que o Executivo deveria fazer um decreto já informando os proprietários 
destes terrenos e solicitar ao Judiciário para que quando não encontrar morador que possam 
entrar na casa para fazer a limpeza. Palavra com o vereador José Adriano. A respeito dos 
salários, hoje conversei com um motorista da ambulância e ele me disse que a diária dele é 
de R$8,00, infelizmente isso não dá nem para um lanche, temos mesmo que fazer projetos e 
torcer para que o FPM aumente, nosso município tem hoje quase 400 funcionários, acredito 
que teremos que esperar o FPM aumentar. Palavra com o vereador Allan Borges. Hoje o 
futebol realmente não é mais amador, é sim semiprofissional, o XV de Novembro precisa de 
recursos para participar dos campeonatos regionais, caso o Executivo repasse valores eu vou 
até me afastar da Diretoria do XV para que a instituição possa receber os recursos, espero 
que a Prefeita atenda nossa solicitação. Na última sexta-feira estávamos conversando em 
frente ao Banco do Brasil, e eu fui ofendido por um cidadão, pelo Senhor Maurício, vice 
provedor da Santa Casa. Ele usou várias palavras de ofensa e eu resolvi entrar no carro e sair 
para que não houvesse tumulto. Registrei um B.O. e farei uma representação contra ele, este 
cidadão veio há algum tempo em nosso município garganteando sobre sua competência, 
dizendo que fazia isso e aquilo, este cidadão depois que assumiu a vice provedoria da Santa 
Casa começou a denegrir a imagem da antiga Diretoria, quanto sofrimento a antiga Diretoria 
passou. Hoje está em minhas mãos a propagada de credibilidade deste cidadão, em minhas 
mãos tenho um documento que fala a respeito da vida deste cidadão. O que eu peço é que a 
Santa Casa reveja a situação deste cidadão, eu não gostaria de falar isto aqui nesta Casa, mas 
a população de Rio Novo tem que saber com quem está lidando. Palavra com a Presidente 
Dulcimar Prata Marques. Que esta situação seja resolvida da melhor forma possível. Talvez 
pessoas precisem de autoafirmação, não é o nosso caso, fomos eleitos para estar aqui pelo 
povo. Acredito que todos nós vereadores somos muito bem intencionados, hoje trabalhamos 
a favor do povo de Rio Novo, povo este que nos confiou o seu voto. Palavra com o vereador 
Guilherme de Nogueira. Quero aqui parabenizar e desejar sorte para o XV de Novembro. 
Quanto ao Prainha, ficou acordado entre a diretoria que o time não irá participar de 
campeonatos nesse semestre para que os recursos sejam utilizados na reforma do clube. Já 
foi feito lá o muro, temos o sonho de terminar as arquibancadas. Gostaria de agradecer a 
presença da população na plateia e peço que convidem amigos e parentes para que 
participem das reuniões da Câmara. Palavra com o vereador Eder Lima. Sobre as escolas se 
samba já teci comentários semana passada. O vice-presidente da Mocidade está aqui 
presente hoje. O presidente da Barrabás não pode comparecer, mas deixou como 
representante aqui o vice-presidente da mocidade. Isso é união do município. Palavra com a 
presidente Dulcimar Prata. Essa casa recebe uma subvenção mensal pelo executivo, com 
elas são pagas as despesas da casa e cabe ao presidente direcionar a subvenção. Nada ilegal 
que devolvamos aos cofres públicos e a prefeita direcione às entidades. Esse dinheiro retorna 
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aos cofres públicos e acordado entre os poderes acontece o repasse. Não existe nada de 
ilegalidade. Foi cedida a palavra ao Eduardo Mirando, vice-presidente da Mocidade, que 
falou sobre as condições das duas Escolas de Samba do Município solicitando apoio 
financeiro ante os gastos para se colocar as agremiações na rua. Palavra com presidente 
Dulcimar Prata. Faremos um levantamento junto a nossa Assessoria Contábil para ver o que 
será possível fazer. Palavra com o vereador José Adriano. Tenho certeza que fui o Presidente 
que mais economizou nesta Câmara, cheguei a colocar um carro meu para ir a Belo 
Horizonte para não gastar dinheiro com táxi. Como disse o vereador Allan Borges sobre os 
times de Futebol da cidade, sempre gostei de futebol, porque não a Câmara apoiar o futebol 
rionovense? Sei como é difícil colocar uma escola de samba na rua. O Executivo hoje não 
tem condições de arcar com os compromissos do município. Quero parabenizar a Presidente 
por tudo que esta sendo feito para Santa Casa, saúde é importantíssimo, meu desabafo é para 
que ajude as escolas de Samba. Palavra com o vereador Allan Borges. Aproveitando a 
presença dos dirigentes das Escolas, apresento minha sugestão para que o Executivo crie a 
Liga das Escolas e Blocos para que se discuta o Carnaval com um tempo bom de 
antecedência. Em relação ao que o nobre vereador José Adriano está falando, eu vou alertar 
aqui para algumas situações. Sabemos das melhores intenções da Presidência desta Casa, 
mas acho que nós estamos fazendo uma coisa ilegal. O orçamento que nós estamos 
praticando aqui o Tribunal de Contas pode considerar superestimado. Palavra com a 
presidente Dulcimar Prata Acredito que não estejamos fazendo nada que não seja correto e 
transparente. A Presidência vai seguir fazendo, não fazemos nada sem o respaldo do 
jurídico, mas vou mais uma vez fazer uma consulta. Em outras Legislaturas foi permitido e 
teve Prestação de Contas, em princípio manteremos assim. Economizarmos este dinheiro 
para ajudar as entidades. Elas têm necessidade agora. Palavra com o vereador José Adriano. 
Tudo que a Planejar mandava eu fazia, inclusive o dinheiro é todo devolvido para o 
Executivo.Não há nada ilegal nisso. Palavra como vereador Allan Borges. Seria muito bem-
vindo sim este recurso, tudo que aqui é feito, é com o objetivo de alertar. Sou obrigado por 
lei a cumprir aqui o meu papel, o que vem sendo feito é louvável, mas alerto para que esta 
Casa não incorra em algo que nos cause problemas. Não havendo mais quem desejasse fazer 
uso da palavra. Foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


