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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1113/2013 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 09 de abril de 2013. 

 

Aos 09(nove) dias do mês de abril 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 – Não havendo tempo hábil 
para confecção da Ata n°. 1112/2013, será a mesma votada na próxima sessão. 
EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 005/2013. Autoriza revisão de remuneração 
dos Médicos PSF’s e dá outras providências. Rio Novo, 26 de março de 2013. Maria 
Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02 – Projeto de Lei n°. 006/2013. 
“Dispõe sobre a criação da “Biblioteca Municipal Paulino de Oliveira” no povoado de 
Furtado de Campos, Município de Rio Novo e dá outras providências”. Paço da 
Prefeitura Municipal de Rio Novo, 04 de abril de 2013. Maria Virginia do Nascimento 
Ferraz. Prefeita Municipal. 03 – Projeto de Lei n°. 03/2013. Reajusta vencimentos dos 
cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e do Quadro de Inativo da Câmara 
Municipal de Rio Novo. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Novo, 05 de 
abril de 2013. Dulcimar Prata Marques. Vereadora Presidente. ORDEM DO DIA – 01 
– Projeto de Lei n°. 005/2013. Autoriza revisão de remuneração dos Médicos PSF’s e 
dá outras providências. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Em 
1° discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Esse projeto está sendo aprovado por 
essa casa devido à urgência que foi pedida. Inclusive dois PSF’s foram rebaixados por 
falta de médico. Todas as classes merecem também aumento, algumas já previstas em 
lei e nós vamos ajudar a buscar esse aumento. Com esse reajuste o munícipio poderá 
cobrir esse que é um dos maiores problemas que enfrentamos hoje. Divulgarei o link 
dessa sessão para que as pessoas não deturpem nossas ações aqui na Câmara. Palavra 
com a presidente Dulcimar Prata. Todos sabem que sem o profissional médico o PSF 
passa a ser PACS e automaticamente não vem a verba para o médico e consequente a 
produção dos outros funcionários cai. Existe uma lei aprovada nesta casa onde dá o 
direito que hospital pequeno como o nosso ganhe um plantão de 24 desses médicos, o 
que desonerará também nossa Santa Casa. Não estamos privilegiando classe, isso não é 
verdade. É uma questão de urgência para o munícipio. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. A vontade dessa Casa em fazer fluir nossa saúde é muito grande. 
Do mesmo jeito que fomos ágeis na aprovação desse projeto, seremos ágeis em 
fiscalizar os PSF’s para verificar se o projeto está sendo cumprido. Fizemos nova 
redação no projeto com agilidade e nossos PSF’s estarão servidos. Com médicos nos 
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PSF’s aumentará a procura por medicamentos nas farmácias. Devido à falta de 
licitações está havendo uma falta de remédios na farmácia. Estaremos fiscalizando esta 
questão das licitações para melhor atender a população também. Palavra com o vereador 
Allan Borges. Em relação a esse projeto, é muito bem vindo, pois sabemos o caos na 
saúde que atravessa não só Rio Novo, mas todo o país. Com esse valor talvez com 
dificuldade esses médicos virão. Há lugares que pagam muito mais. O salário continua 
baixo, essa é a realidade. Vi no facebook cidadãos falando que essa Câmara semana 
passada só falou de Aeroporto e Goianá. Quando tratamos do Aeroporto Rio 
Novo/Goianá, pensamos em arrecadação para o município para poder dar aumento a 
todas as classes. Não podemos chegar aqui falando em dar aumento, jogar a população 
contra o executivo. Devemos ter responsabilidade. Estamos brigando justamente para 
melhorar a arrecadação e beneficiar a todos. Não podemos fazer demagogia. Em 1° 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 006/2013. 
“Dispõe sobre a criação da “Biblioteca Municipal Paulino de Oliveira” no Povoado de 
Furtado de Campos, Município de Rio Novo 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 Eder Lima. Tive a satisfação de conhecer o filho 
desse senhor que dará nome a biblioteca, foi presidente de FURNAS. Disse que teria 
muitos contatos na área cultural para que fosse feito um projeto. Essa ideia da biblioteca 
em Furtado de Campos é interessantíssima até porque vai de encontro ao requerimento 
do José Adriano de reforma daquela área da estação. Aquela população há muito tempo 
precisa disso. A escola também está criando atividades que envolvem as comunidades e 
uma das lutas que gostaria de encampar aqui com os senhores seria a educação de 
jovens e adultos para aquela localidade, pois sei que faz muita falta. A quantidade de 
moradores analfabetos é enorme além de outros tratamentos que os dois povoados do 
munícipio estão exigindo do poder público há muito tempo. Em 2010 entrei com um 
projeto de Lei de Integração Municipal que foi sancionado, mas não colocado em 
prática. Seria determinado um mês com todos os tipos de serviços que existem no 
munícipio, destinados a Furtado de Campos e Netos, com médicos, certidão de 
nascimento e etc. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Se for colocado em 
pauta, será um projeto de muita serventia para os dois povoados. Foi-nos mostrado pelo 
Jeferson Feijão um belo calendário esportivo para o munícipio. Com as corridas 
rústicas, pedi a ele que uma dessas etapas fosse realizada em Furtado de Campos e ele 
prontamente atendeu, será em agosto ou setembro. Desde já agradeço a ele pela 
prontidão com que me atendeu. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. Tem que fazer 
o levantamento de quem queira estudar a noite no povoado.  Quanto ao local onde será a 
biblioteca, a estação foi invadida e tem até uma oficina lá dentro. O executivo ainda terá 
esse problema para resolver. Em 2° votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria que fizéssemos a Câmara itinerante. 
Pelo menos uma vez por mês promoveríamos uma reunião num bairro do munícipio. 
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Palavra com o vereador José Adriano. É muito importante o que o vereador falou sobre 
a Câmara itinerante. É uma luta minha, mas não pude fazer devido ao ano eleitoral. 
Cheguei a marcar a reunião no Bairro Renascer e eles ficaram numa alegria danada. As 
pessoas que trabalham às vezes estão cansadas e não podem vir às reuniões. É muito 
interessante que eles tenham essas reuniões em seus bairros. Furtado de Campos já deu 
um grande passo. Sempre representei o povoado nos últimos quatro anos. Hoje 
conseguiremos muitos mais. Temos também Guilherme e Vinicius agora. Seremos três 
brigando pelo povoado. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Com certeza faremos 
essas reuniões com a Câmara Itinerante. Palavra com o vereador Eder Lima. Tem um 
projeto meu de 2010 que foi votado sancionado, mas não colocado em prática, é a 
respeito dos bairros populares. Tive a grata notícia de que a Ana Claudia da Assistência 
Social achou o projeto e pretende coloca-lo em prática. 03 – Projeto de Lei n°. 
03/2013. Reajusta vencimentos dos cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e do 
Quadro de Inativo da Câmara Municipal de Rio Novo. Encaminhado a todas as 
Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra com o vereador Allan 
Borges. A princípio não achei prudente porque achei que os funcionários tinham sido 
aumentados no final do ano. Mas vi que faz mais de um ano que foram aumentados. É 
mais que justo esse aumento. Em 1° votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
Palavra com o vereador Vinicius Araujo. Acho no quadro anexo a esse projeto houve 
um erro de digitação da Planejar. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. 
Contataremos a Planejar e esclareceremos a dúvida posteriormente. PALAVRA 
LIVRE – Palavra com o vereador Eder Lima. Quero falar sobre a possível vinda do 
Senhor Hamilton Siqueira, que é Conselheiro Estadual Antidrogas. Rio novo chegou a 
montar uma comissão antidrogas em 89. No governo do Ronaldo Borges. Devido a 
passagem dos anos está defasado. Esse senhor é companheiro do LION’s e está fazendo 
uma vinda praticamente gratuita a Rio Novo. A ideia dele é fazer uma reunião com 
todas as entidades, aquela que cuida de recuperação de dependentes, Polícia Militar, 
Polícia Civil, Promotora, Juiz, vereadores e executivo e no dia seguinte sair daqui de 
Rio Novo essa Comissão Montada, como mais uma forma de direcionar recursos 
através do fundo municipal antidrogas. Será muito válido. Estamos numa pendência de 
conseguir trezentos reais para a vinda dele. O custo real é na verdade de cinco mil reais. 
Ele fará esse valor por ser companheiro do LIONS e por querer ajudar o município. 
Conto com os vereadores para estarmos juntos nesses dias e ajudar essa população que 
está à margem de tudo. Palavra com o vereador Allan Borges. A respeito do advogado, 
Dr. Manoel Denezine, poderá nos ajudar a dar o pontapé inicial em nossa Lei Orgânica. 
Ele pediu que lhe passemos um e-mail para um apanhado geral do trabalho que ele fará. 
Ele poderá vir a essa casa explanar melhor sobre o assunto. Tem vasta experiência e já 
reformulou varias Leis Orgânicas em municípios da região.  Essas leis estão 
ultrapassadas e precisam ser revistas para melhor fluir as coisas no munícipio. Palavra 
com a presidente Dulcimar Prata. Estudaremos essa viabilidade e fique a vontade para 
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os primeiros contatos. Palavra com o vereador José Adriano. Sobre as professoras, 
quase todo ano é essa mesma luta. Não temos autonomia para dizer que daremos dez 
por cento de aumento, mas há professores que acham que temos. Gostaria que 
marcássemos uma reunião com professores, jurídico, prefeita e secretária de educação 
para estarmos cientes de tudo. Ouvimos dizer que estão pensando em entrar em greve. 
Acho que antes de entrar em greve deveríamos nos reunir para buscar soluções e 
esclarecer as coisas. Palavra com o vereador Allan Borges. Temos deveres, mas os 
cidadãos têm que saber qual o papel do vereador para não nos cobrar coisas que não são 
nossa função. Somos legisladores e fiscalizadores. Não podemos tomar as pedradas que 
são do executivo. Na política as promessas são praxe. O povo se sente frustrado. Os 
candidatos eram cientes da situação em que pegariam o munícipio, que está de pires nas 
mãos. Ninguém quer dar notícia ruim, queremos dar noticia boa. Para dar aumento 
devemos saber de onde vai ser tirado o recurso. É promessa de campanha aumento para 
o funcionalismo, mas é muito difícil. Estamos aqui para lutar, mas temos que falar a 
realidade. O município atravessa uma crise muito grande, mas por outro tem como 
cobrar porque está no plano de governo. Nossa principal luta deve ser pelo Aeroporto da 
Zona da Mata, para melhorar o caixa do munícipio e beneficiar todo mundo. Não 
havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando 
que se lavrasse a presente Ata.  

 
 


