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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1111/2013 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 26 de março de 2013. 

 

Aos 26 (vinte e seis) 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 – Dispensada a leitura das 
Atas n°. 1109 e 1110/2013, foram às mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. 
EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 02/2013. Acrescenta artigos ao Código de 
Posturas Municipais, para fins de segurança pública. Câmara Municipal de Rio Novo – 
Plenário Messias Lopes – 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. Paço da Prefeitura Municipal de Rio Novo, 13 de março de 2013. Maria 
Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 03 – REQUERIMENTO Nº 
38/2013. A 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, à Exma. Coordenadora de 
Assistência Social do Munícipio Sra. Ana Claudia do Nascimento. Solicita junto 
Coordenadoria de Assistência Social, que sejam tomadas providencias em relação aos 
moradores de rua que se encontram em nosso munícipio, identificando-os bem como 
seu munícipio de origem, providenciando o seu retorno ao mesmo, caso seja de 
interesse destes, ou, dando todo tipo de assistência necessária para que tenham o 
mínimo de condição humana de sobrevivência em caso de permanência em nosso 
munícipio (abrigo, alimentação, tratamento de saúde quando for o caso e etc.). 
Justificativa: Esta solicitação se faz necessária, uma vez que tal fato denigre a imagem 
do munícipio, pois o aumento destas pessoas é cada vez maior, fato este que não era 
muito comum anteriormente. Salientamos ainda, que trata-se de pessoas desconhecidas 
de todos, deixando a população assustada, pois dentre estes moradores pode existir 
algum elemento até mesmo com ficha criminal. Rio Novo, 22 de março de 2013. Allan 
Martins Dutra Borges – Vereador. Assinam juntos vereadores Eder Lima Moreira e 
Sebastião José Esperança.  04 – REQUERIMENTO Nº 39/2013. A 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, à Exmª Prefeita Municipal, Sra. Maria Virgínia do 
Nascimento Ferraz: "Solicita junto à Prefeita Municipal, que sejam tomadas 
providências em relação às ambulâncias, uma vez que na Santa Casa de Misericórdia 
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fica somente uma ambulância, sendo que o correto seria no mínimo duas, para que em 
caso de uma delas tiver que se ausentar ficaria sempre uma de plantão." 
JUSTIFICATIVA: "Esta solicitação se faz necessária, uma vez que a prefeitura dispõe 
de mais de uma ambulância, sendo que fomos informados de que as demais 
permanecem no Departamento de Transportes, sito à Rua Elylio de Mattos, portanto 
bastante distante da Santa Casa, o que em caso de urgência e já estando a única 
ambulância prestando algum tipo de atendimento ou se deslocado até Juiz de Fora, o 
hospital fica impedido de fazer qualquer tipo de remoção ou resgate de pacientes em 
estado grave. Fomos informados ainda, que para o hospital receber uma ambulância em 
substituição à outra que estiver prestando algum tipo de serviço, tem que fazer uma 
solicitação junto ao Setor de Transportes da Prefeitura Municipal o que compromete a 
realização de um atendimento eficaz por parte da equipe médica que estiver de plantão, 
colocando em risco a vida das vítimas. Rio Novo, 22 de Março de 2013. Carlos Alberto 
do Carmo Mattos. Guilherme de Souza Nogueira. Sebastião José Esperança. Vinicius 
Carvalho de Araújo. Vereadores Proponentes. 05 – Prefeitura Municipal de Rio Novo. 
N°. PM/2013/045. Do: Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo. Para: Ilma. Sra. 
Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: 
Encaminha Protocolo de Intenções. Senhora Presidenta. Em atendimento ao dispositivo 
previsto no Parágrafo Terceiro do art. 2° da Lei n°. 1111/2013 de 07 de fevereiro de 
2013, que “Autoriza o Município de Rio Novo – MG 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”, passamos ás mãos 
dos nobres Vereadores dessa Egrégia Câmara Municipal de Rio Novo, para 
conhecimento e acompanhamento a Minuta do Protocolo de Intenção a ser firmado 
pelos munícipios e signatários. Na oportunidade, subscrevemo-nos com elevado apreço 
e distinta consideração. Rio Novo, 20 de março de 2013. Atenciosamente. Maria 
Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 06 – Gabinete do Juiz. Rio Novo, 
21 de março de 2013. Prezada Senhora. Com os meus cumprimentos, venho me 
apresentar e informar a V. Exia. que desde o dia 04/03/13 venho exercendo, em 
substituição, as funções judicantes nesta Comarca de Rio Novo, motivo pelo qual 
coloco-me à disposição dessa Casa legislativa. Atenciosamente. Paulo Tristão Machado 
Junior. Juiz de Direito. 07 – Sindicato Rural de Rio Novo. Rio Novo, 07 de março de 
2013. Of. n°. 001/2013. De: Presidente do Sindicato Rural de Rio Novo. Para: Ilma. 
Sra. Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. 
Assunto: solicitação (faz). Exmos. Srs. Vereadores. Tendo em vista a constante falta de 
energia elétrica na zona rural, vimos pelo presente solicitar dessa Casa Legislativa, que 
solicite aos órgãos competentes melhoria no fornecimento de energia elétrica para zona 
rural, chegando a ficar sem energia por mais de 20 horas até o restabelecimento, o qual 
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causa grandes transtornos para os proprietários rurais, tais como: perda de leite; perda 
de vacinas; perda de alimentos dos funcionários; falta de água para os animais em geral; 
retenção de leite nos animais, ocasionando mastite (infecção nas glândulas mamárias); o 
descarte do leite estragado, afeta prejudicialmente o meio ambiente; perda de alimentos; 
perda de produção que deve permanecer congelado; perda de animais; ineficiência do 
sistema produtivo, entre outros. Esperando poder contar com atenção e colaboração de 
Vossas Excelências, antecipando agradecimentos e subscrevemo-nos mui 
atenciosamente. José Pereira Duprat. Presidente do Sindicato Rural de Rio Novo. 
ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 02/2013. Acrescenta artigos ao Código de 
Posturas Municipais, para fins de segurança pública. Encaminhado a todas as 
Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão e votação. 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 e votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. 03 – REQUERIMENTO Nº 38/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com 
vereador Eder Lima. Parabenizo o Allan, além do que já foi falado, todos eles tem 
problemas de alcoolismo, precisam ser encaminhados para o AA e ainda há 
possibilidade de ocorrer um incêndio no local, está muito perigoso. Palavra com o 
vereador Allan Borges. Boa noite a todos, tive oportunidade de encontrar com um 
destes moradores de rua e ele é da cidade de São João Nepomuceno. Disse-me que não 
tem vontade de retornar ao município, devíamos procurar saber se ele tem família 
naquela cidade e quem sabe leva-lo para lá, o mínimo que podemos fazer é tentar 
reintegrá-lo a sua família, Rio Novo tem se deparado com muitas situações típicas de 
cidade grande. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. 04 – REQUERIMENTO Nº 39/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com 
o vereador Carlos Alberto. Fiz este requerimento porque fui procurado por algumas 
pessoas e ao conferir no local vi realmente que acontece de ficar somente uma 
ambulância na Santa Casa. Creio que as ambulâncias tem que ficar na Santa Casa, não 
ficar em barracões, já foi falado que às vezes aos sábados o responsável acaba 
desligando o celular e fica complicado resolver algum problema com ambulância. 
Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Temos ainda que procurar saber do 
Executivo se há um motorista de plantão nos finais de semana, é algo que temos que 
alertar, saber se há uma escala. Palavra com o vereador Carlos Alberto. Antes o 
motorista era 24h, agora ele só fica 12h de plantão, já ocorreram casos de precisar e não 
ter motorista. Palavra com a presidente Dulcimar Prata Marques. Esta semana 
enviaremos este requerimento ao Executivo para que passe aos chefes dos transportes, e 
também informar sobre esta escala, sei que no hospital tem se reforçado muito a questão 
de ambulância, o que se tem sido colocado é que elas estão em reparos. Já sobre os 
motoristas, funcionava bem o plantão de 24h, com esta mudança para 12h acaba 
havendo uma pequena confusão. Peço ainda que todos nós possamos assinar juntos este 
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requerimento. Palavra com o vereador Carlos Alberto. Outra coisa que acrescento é que 
certamente se ocorrer um acidente quem tem que liberar é o médico plantonista.  Em 1° 
e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE: 
Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Estou aqui com um ofício que nos foi 
encaminhado pelo Sindicato Rural com a preocupação a respeito das quedas de energia, 
não somente a perda de vacinas, mas todos os outros produtos que o senhor colocou. 
Recebemos ainda do Juiz que está em Rio Novo um ofício se colocando a disposição 
para receber uma visita nossa, em breve estaremos lá conversando com ele. Usando da 
palavra, o senhor José Duprat, Presidente do Sindicato Rural.  Minha preocupação é por 
conta da perda de vários produtos de alto custo, hoje se o meio rural não se 
profissionalizar ele está fadado ao fracasso. Foi enviada uma cópia deste mesmo ofício 
para outros órgãos, pedindo intervenção urgente. É necessário juntar forças para sanar 
este problema com o fornecimento de Energia no meio rural. Aproveito ainda para falar 
a respeito de algo que disse em 2010, pedindo uma patrulha rural, infelizmente o ofício 
foi a Juiz de Fora e voltou, até agora nada foi feito, continuamos a mesma situação, 
estão roubando gados, é outro descaso com o produtor rural. Temos que nos unir, todos 
os poderes e instituições e trabalharmos juntos para o município, ver as necessidades, 
deixar de lado todas as diferenças. Palavra com o vereador Eder Lima. Infelizmente a 
situação vai piorar, porque este encargo será passado para o município, a manutenção 
das redes elétricas será passada para o município, a lei já foi aprovado no Congresso, 
infelizmente o estado abriu mão de tudo que é dele, temos que encaminhar um ofício 
junto com este do Sindicato para o Ministério Público, informando que estamos 
aguardando uma resposta da ENERGISA, o ex-vereador Elder alertou-nos em setembro 
de 2012. Palavra com o vereador Allan Borges. O campo do XV de Novembro tem 
algumas árvores prestes a cair e precisamos do desligamento da Energia, por diversas 
vezes solicitei e até agora não obtive resposta, já registrei um B.0. para que se ocorrer 
qualquer problema possamos responsabilizar a concessionária da energia. Palavra com o 
vereador Vinícius Araújo. Com a modernidade a maioria dos produtores utiliza 
ordenhadeira mecânica, hoje o leite fica nos tanques de resfriamento de uma dia para 
outro, se falta energia é um problema sério. Sobre a patrulha rural temos mesmo que 
reforçar este ofício. Com a palavra o presidente do FUNDEB, Leandro Teixeira.  Até o 
momento só recebi os empenhos de Novembro e do décimo terceiro, há a questão de 
pessoas que são auxiliares de serviços gerais recebendo pelo FUNDEB, quinquênios 
errados, valores de salários incompatíveis. Já recebemos respostas de uns três 
requerimentos, por exemplo, um dos ofícios foi a respeito do número de funcionários, 
existe o problema de alguns funcionários efetivados e que não sabemos como se deu 
este processo. Analisando os 40% no mês de novembro já não aparecem alguns valores, 
estamos trabalhando intensamente, enviando ofícios para entender a situação, existem 
funcionários que não tiveram seus contratos rescindidos e continuam trabalhando. A 
situação está muito confusa. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Nós aqui na 
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Câmara ainda não temos a relação com os funcionários efetivados e nem contratados 
neste ano. Palavra com o vereador Allan Borges. Leandro, você obteve uma informação 
antes mesmo desta Casa, ainda não tivemos resposta do ofício com esta solicitação, 
outros requerimentos ainda não foram respondidos para nós, as informações ainda não 
chegaram, como podemos nós aqui tomar algum posicionamento se não temos 
documentação. Este governo que está aí, sua bandeira de campanha era a transparência, 
mas nós merecemos mais respeito, um mês se passou, outro dia o vice-prefeito aqui 
nesta casa disse que estaria providenciando os documentos solicitados, mas ainda não 
chegou nada, o tempo está se passando. Quero que nossos requerimentos sejam 
reiterados, estamos precisando de mais entrosamento entre Executivo e esta Casa. 
Sabemos que tem muitos problemas em Rio Novo e temos que cumprir o nosso papel. 
Palavra com o vereador Eder Lima. Acho que o Allan está certo, quando estivemos com 
a Virgínia ele não cobrou, mas eu cobrei. Não tenho privilégios nenhum por tê-la 
apoiado na campanha, ouvi um político dizendo que tem que ter oposição, é o jeito certo 
da política funcionar, sendo tudo unânime não funciona. Palavra com o vereador 
Vinícius Araújo. O que nos preocupa é a morosidade, Coronel Pacheco já está votando 
assuntos como este de piso, o assunto é muito polêmico, se o prazo termina em abril 
está ficando apertado. Palavra com o Sr. Leandro Teixeira. Quero fazer um convite para 
que qualquer vereador que desejar se reunir com o conselho do FUNDEB na próxima 
terça-feira, dia dois, a partir de treze horas, na secretaria de Educação. Palavra com o 
vereador Sebastião Esperança. É hora de existir união, gostaria de pedir os vereadores 
Eder e Dionizio que fizeram uma campanha junto com o atual Executivo, quem sabe 
nós possamos fazer uma reunião juntos e ajudarmos mais. Palavra com o vereador Eder 
Lima. A fala do “Cecem” é muito pertinente, eu já cobrei esta reunião com os 
vereadores, porque ela foi proposta outra vez. Palavra com o vereador Allan Borges. 
Não poderia deixar não só de fiscalizar os atos do Executivo como também os nossos 
próprios atos, eu sou cobrado pelos cidadãos. Perguntaram-me da questão das reuniões 
como, por exemplo, a reunião da semana passada, que substituiu um sessão ordinária 
tendo uma sessão solene, que quando houver outra solene que todos fossem avisados 
com antecedência. Palavra com a presidente Dulcimar Prata Marques. Sobre a sessão 
solene, em primeiro momento houve o convite, não considero ter feito esta sessão 
solene como perda de tempo dos vereadores, o momento foi muito especial, como todos 
os alunos estavam estudando fora tivemos que aproveitar uma data onde todos poderiam 
estar presentes. Ainda coloquei que se houvesse expediente com um projeto de lei de 
importância na mesma data nós realizaríamos uma sessão ordinária antes da sessão 
solene, tive o cuidado de ao longo da semana acompanhar todos os trâmites que 
poderiam por ventura ter aparecido, mas não havia realmente nenhum. Palavra com o 
vereador Eder Lima. A reunião havia primeiramente sido agendada para o dia quinze, a 
Beatriz Freitas entrou em contato comigo solicitando que fosse alterada para o dia vinte 
dois por conta da ausência de alguns alunos. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO 
Praça Marechal Floriano Peixoto, 01 – Centro – Cep 36150-000 
Fone: 32 -32741132-Geral -Tel/Fax – 3232742212–Secretaria 

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

 

 

3000 

 

Nosso desejo de homenageá-los foi uma vontade de todos nós. Palavra com o vereador 
Allan Borges. Não disse que foi perda de tempo, a homenagem que fizemos foi até 
pouco, mas chamo atenção para que todos sejamos melhor comunicados. Infelizmente 
alguns cidadãos que vieram aqui no dia, estavam aqui para ver nossa reunião ordinária, 
toda vez que acontecer algo a respeito disso sempre falarei. Palavra com a presidente 
Dulcimar Prata. Como Presidente desta casa, quero dizer que faremos tudo com a maior 
transparência possível. Palavra com o vereador José Adriano. Tenho por ideia que todos 
participem das reuniões mesmo que não tenham se inscrito antes. Não havendo mais 
quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a 
presente Ata.  

 

 


