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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1110/2013 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 15 de março de 2013. 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de março 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, José 
Adriano Tostes Xavier e Sebastião José Esperança. ATA – A Ata n°. 1109/2013 será 
votada na próxima sessão. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 01/2013. Proíbe o 
uso do cigarro e similares nos locais que menciona, no munícipio de Rio Novo. Câmara 
Municipal de Rio Novo, 08 de março de 2013. Autoria de todos os vereadores. 02 – 
Projeto de Lei n°. 004/2013. Dispõe sobre o pagamento de despesa por meio de 
adiantamento. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 03 – 
REQUERIMENTO Nº. 37/2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente 
da Câmara Municipal de Rio Novo – MG. O vereador que abaixo subscreve, requer que 
após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada: que 
solicite ao Executivo Municipal que seja colocada uma rotatória ou similar na Passarela 
Antônio Matheus para que impossibilite trânsito de motocicletas, bicicletas e cavalos. 
JUSTIFICATIVA: A referida Passarela foi construída para uso de pedestres. O trânsito 
de animais e veículos acima citados incomoda e coloca em risco o trânsito de pedestres, 
que nos procuram pedindo providências. E inclusão de tela protetora nas laterais dos 
corrimões para impedir a passagem de crianças e riscos de acidentes. Rio Novo, 14 de 
março de 2013. Dionizio Dadalt Netto. Vereador Proponente. Assina junto vereador 
Eder Lima Moreira. 04 – Prefeitura Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 13 de março 
de 2013. Ofício n°. PM/2013/040. De: Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo. 
Para: Ilma. Sra. Dulcimar Prata Marques. DD. Presidenta da Câmara Municipal de Rio 
Novo. Ref.: Solicitação (faz). Senhora Presidenta. Visando a regulamentação e 
composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e, cumprindo determinação 
prevista na Lei n°. 1076 de 04 de março de 2011, vimos através deste solicitar a 
indicação de um representante do Poder Legislativo para composição do referido 
conselho, ainda nos termos do art. 5° da lei acima mencionada a indicação deverá conter 
um membro efetivo e um suplente. Esperando pronto atendimento, subscrevemo-nos 
com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente. Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 05 – Prefeitura Municipal de Rio Novo. Rio 
Novo, 14 de março de 2013. Ofício n°. 019/2013-GMC. Exma. Sra. Presidenta da 
Câmara. Dulcimar Prata marques. Exmos. Srs. Vereadores. De ordem da Prefeita 
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Municipal de Rio Novo, vimos solicitar desta casa a indicação de um vereador 
representante efetivo e um suplente para a formação do Conselho Municipal de 
Turismo. Ressaltando a importância da formação dos órgãos de representação da 
sociedade na administração municipal, contamos com o pronto atendimento. Sem mais, 
renovamos nossos votos de apreço e consideração. André Vieira Colombo. Vice-
Prefeito. 06 – Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ofício n°. 082/2013. 
Serviço da Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Novo. Assunto: Requisição. Rio 
Novo, 08 de março de 2013. Excelentíssima Senhora A Promotora de Justiça em 
exercício nesta Comarca de Rio Novo, vem, pelo presente, requisitar de Vossa 
Excelência o que se segue. – informar os valores mensais repassados pelo Executivo ao 
Legislativo a partir de janeiro/2009; - relacionar os valores devolvidos pelo Legislativo, 
a partir de janeiro/2009, enviando cópia dos lançamentos contábeis correspondentes; - 
destes valores, informar quanto foi repassado para a Santa Casa de Misericórdia de Rio 
Novo, mês a mês a partir de janeiro de 2009; - informar se para o repasse das 
subvenções à Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo existe convênio ou outros 
enviando cópia; - informar o nome das entidades e agremiações ou outras que a partir de 
janeiro de 2009 também foram beneficiadas, relacionando os valores, datas e 
favorecidos, enviando cópia de convênios, ou outros, acaso existentes. Reny Tenório de 
Albuquerque. Promotora de Justiça. ORDEM DOD DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 
01/2013. Proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona, no munícipio de 
Rio Novo. Em caminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para 
emissão de parecer final. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei 
n°. 004/2013. Dispõe sobre o pagamento de despesa por meio de adiantamento. 
Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1°. Discussão. Palavra 
com o vereador Eder Lima. Este projeto é importantíssimo para que haja um melhor 
funcionamento dos trabalhos da prefeita, aqui na Câmara o vereador Eder implementou 
uma Lei semelhante, é interessante que o Dr. Brenildo encaminhe um parecer para 
comissão. Palavra com o vereador Allan Borges. Hoje esteve nesta casa o vice-prefeito 
André Colombo, ele falou que o projeto em questão não tem tanta urgência, não sei se 
pode se colocar um limite para estes gastos, precisaremos de orientação para votação do 
projeto. 03 - REQUERIMENTO Nº 22/ 2013. Em 1° e única discussão. Palavra com o 
vereador Eder Lima. Já conversei com o Dionizio, uma moradora próxima à passarela 
também me procurou e pediu para que eu fizesse uma solicitação de inclusão de telas 
entre os corrimãos, aproveito o requerimento do vereador e peço que ele insira este 
texto também em seu requerimento, eu gostaria também de assinar junto este 
requerimento. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Nós tivemos contato com o vice-prefeito, 
onde conversamos a respeito do projeto 03/2013, parece que na redação do projeto 
havia alguns pontos que mereciam um novo estudo, hoje são 17 vagas no plano de 
cargos e salários, acordado com o assessor jurídico também viram que realmente ouve 
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uma falha na redação, nós vimos onde estavam as incoerências. O conselho do Turismo 
pede um representante efetivo e um suplente. Palavra com o vereador Guilherme 
Nogueira. Se não for objeção de nenhum vereador, gostaria de fazer parte da comissão 
de Turismo. Participei na última segunda-feira de uma reunião organizada pelo Circuito 
Caminhos Verdes de Minas e gostaria de me juntar a eles. Palavra com o vereador Allan 
Borges. Também gostaria muito de fazer parte de um destes conselhos, como 
organizador de eventos na cidade, tenho total interesse em participar destes conselhos. 
Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Então fica o vereador Guilherme de Souza 
Nogueira como membro efetivo e o vereador Allan Martins Dutra Borges como 
suplente. Palavra com o vereador Vinicius Araujo. Sobre o CODEMA, gostaria de fazer 
parte, posso ser membro efetivo e como suplente fica o Sebastião Esperança. Palavra 
com a presidente Dulcimar Prata. Fica o vereador Vinicius Carvalho de Araujo como 
membro efetivo do Conselho do Meio Ambiente e o vereador Sebastião José Esperança 
como membro. PALAVRA LIVRE. Palavra com o vereador Allan Borges. Quero falar 
sobre nossa viagem na próxima terça-feira a Belo Horizonte, onde estaremos com o 
Deputado Gustavo Correa. Este é um passo que daremos para o tão sonhado Juiz 
permanente para nossa Comarca e o nosso Defensor Público. Irão também o Fabiano de 
Goianá, a Dra. Ana Paula de Piau, eu e o vereador Eder Lima aqui de Rio Novo. No 
próximo dia 25 iremos todos os integrantes da Comissão nos reunir com o Deputado 
Lafayette Andrada. Temos que colocar estes Deputados para nos apoiar. Outro assunto é 
a respeito dos repasses do Legislativo ao Executivo. Apesar das melhores intenções, 
alguns veem como irregularidades. Quero deixar bem claro que em momento algum 
estive com a Promotora para falar do assunto. Estive reunido com ela para falar sobre a 
COPASA, coincidentemente veio o ofício dela para esta casa solicitando estes 
documentos. O fato está nos jornais. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Vereador 
eu jamais pensaria isto a seu respeito, nossa Casa é transparente para ver tudo que está 
sendo repassado, quero que todos tenham total acesso ao movimento financeiro do 
Legislativo, somos nove pessoas íntegras aqui neste Plenário, mas com certeza nenhum 
de nós aqui pensou dessa forma. Palavra com o vereador Vinícius Araujo. Este assunto 
já foi levantado em reuniões anteriores, a Promotora está fazendo o papel dela, mas pelo 
que vejo, não há ilegalidade, o valor foi devolvido para o Executivo e o Executivo foi 
que repassou. Sobre o projeto ligado ao aumento dos médicos, o Dr. Brenildo falou que 
mesmo que votássemos a favor não teria validade alguma, visto que juntamente com o 
projeto o Executivo precisa enviar o impacto financeiro que o projeto causará aos cofres 
públicos. Palavra com o vereador José Adriano. Este ofício encaminhado pelo 
Ministério Público, realmente está sendo feito o papel dela, quando na última gestão eu 
fui Presidente eu sempre fiz tudo para sair da melhor maneira possível, para que saibam, 
o senhor Pedro Tanagino foi ao Ministério Público para tentar atrapalhar os meus 
trabalhos, ele chegou a falar sobre Licitação, eu não havia feito licitações em minha 
gestão, ele tentou atrapalhar os meus trabalhos, mas não conseguiu, a Câmara não tinha 
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nem contas a pagar, nem contas de táxi eram pagas. Infelizmente o Senhor Pedro 
Tanagino é deste jeito, se ele estivesse trabalhando aqui, onde ele chegou a receber 
quase vinte mil reais por ano estaria tudo bem para ele. Na minha época o FPM chegou 
a cair mais de duzentos mil reais, o prefeito chegou perto de mim várias vezes: Adriano, 
tem como a Câmara repassar algum dinheiro para o Executivo? Sempre respondia que 
consultaria o Departamento Jurídico para ver o que poderia ser feito. O Ministério 
Público está cumprindo seu papel, mas tenho certeza que todos os presidentes que 
passaram aqui pela Câmara, principalmente de dois mil e dez a dois mil e doze, a 
resposta que nós temos que dar para ela é essa aí. Nós temos que responder para ela. 
Palavra com o vereador Eder Lima. Este ofício esta endereçado ao Executivo também? 
É o papel do Ministério Público, mas quem faz o repasse é o Executivo. Três itens aí 
não é a Câmara que responderá, o que foi para Santa Casa tem que perguntar para o 
Executivo, nomes das agremiações é a mesma coisa. Creio que o Executivo tem como 
responder e com o respaldo das outras entidades. Não sei se foi formalmente, quero 
deixar bem claro, os presidentes da época sempre traziam para o Plenário e todos os 
vereadores concordavam, até porque era necessidade de quem pedia. Outra coisa, caso 
estejamos incorrendo neste fato de estar atropelando o Regimento, a gente muda o 
Regimento para que a Lei não tenha formas de ficar cobrando coisas que teoricamente 
parecem ilegais. Sobre o parecer que foi dado para aumento dos médicos, o Dr. 
Brenildo pede que mostre outros cargos que possam interferir nesse aumento. Se forem 
entrar estas pessoas que incluem estes técnicos, que não esqueçam o impacto financeiro 
com o pessoal que deverá entrar neste quadro, para que possamos acompanhar. Quero 
dizer também sobre nossas idas a Belo Horizonte, é sempre bom divulgar para que as 
pessoas não falem que estamos gastando dinheiro de forma indevida. Na terça-feira 
iremos em um carro com pessoas de Goianá e Piau, será um passo que ainda não foi 
dado. Se fosse possível para este dia da ida ao Tribunal de Justiça, que a impressa fosse 
comunicada. Que O Diário Regional e o Tribuna de Minas possam acompanhar este 
nosso movimento. Outro ponto é que hoje e amanhã haverá na Câmara de Juiz de Fora 
reuniões para discutir segurança pública. O senhor Hamilton Siqueira já se 
disponibilizou a fazer uma palestra sobre drogas com os jovens aqui em Rio Novo, se 
colocou a disposição. O conheço porque ele faz parte do LIONS de Belo Horizonte e da 
Loja Maçônica, ele se dispõe a estar nas escolas de Rio Novo durante uma semana 
falando a respeito das drogas e só teríamos que custear hospedagem. A informação que 
tenho é que realmente o Delegado vai sair e chegará uma delegada. Palavra com o 
vereador Allan Borges. Todos sabem da minha posição em pensar que os recursos da 
Câmara não deveriam ser devolvidos. Inclusive a digníssima presidente concordou 
comigo sobre a questão da indicação. A instalação de um PROCON funcionando e 
emissão de Carteira de Trabalho são coisas que a Câmara podia diretamente estar 
beneficiando o cidadão. Haverá sim custos para o Legislativo, mas dentro da legalidade 
podemos fazer muito para a Câmara. O meu medo é o círculo vicioso que pode ser 
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colocado para Câmara, quantos problemas temos para resolver, são muitos outros, 
temos que pensar em todos os custos com viagens e outras coisas. Palavra com a 
presidente Dulcimar Prata. Estou com muito cuidado a respeito das viagens, fiquem 
despreocupados, o caixa está tranquilo, as vezes que forem necessárias, estaremos 
trabalhando para o município, não há porque não utilizar os recursos em favor de 
trabalhos para a população. Palavra com o vereador José Adriano. Inclusive quem faz o 
orçamento para o próximo ano é o presidente e eu coloquei no orçamento dez mil reais 
para viagem. Voltando ainda o assunto, a Promotora merece uma resposta de que a 
Câmara também adquiriu um terreno em dois mil e dez no valor de cinquenta mil reais, 
que coloque tudo o que foi feito aqui, as vezes fico pensando, porque não mandam nada 
para Câmara parabenizando pelo não aumento do salário de vereadores no município de 
Rio Novo, uma Câmara consciente, onde não houve nenhum questionamento, todos 
sabiam da situação financeira de Rio Novo, já imaginaram se toda Câmara de Minas 
Gerais tivesse uma iniciativa como esta? Tudo isso faz parte da Política. Palavra com o 
vereador Guilherme Nogueira. Gostaria de parabeniza-la pelos trabalhos frente a esta 
Casa. Como prometido, estão aqui os balancetes mostrando a movimentação financeira 
da Câmara. Já quero adiantar que nos dias 21 e 22 de março haverá a continuidade 
daquele seminário que participamos, na ocasião será lançado o escritório de 
gerenciamento de projetos, não chegamos aqui sabendo tudo. Isso passa na nossa 
Cabeça, foi bem explicado quantos e quantos projetos chegam ao governo do Estado, às 
vezes com mais de cem páginas, mas com o conteúdo errado. Também gostaria de 
alertar a Comissão de Meio Ambiente que temos um problema sério, esta comissão terá 
que interferir a respeito da ampliação do Cemitério Municipal. Palavra com o vereador 
Allan Borges. Quero agradecer em nome do XV de Novembro a Senhora Prefeita a 
respeito da ajuda ao Clube, que participará desta competição. Agradeço ao Jeferson 
Feijão também pelo empenho. Para o clube receber este repasse, estarei me afastando do 
Conselho do mesmo. Logicamente continuarei ajudando informalmente. Não havendo 
mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se 
lavrasse a presente Ata.   

 


