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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1116/2013 

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

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2013, às 19h30min, 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 da Ata n°. 1115/2013, foi à mesma 
aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – Apresentação Relatório 
Anual da EMATER. Ilma. Sra. Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo. É com satisfação que encaminhamos a V. Exa. o Relatório Anual de 
Atividades, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela EMATER – MG, e os 
resultados alcançados no ano de 2012, neste município. Reconhecemos o destacado papel 
desta Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar 
oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade 
municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de 
modo especial, a dinamização do setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os resultados 
alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal – 
Executivo e Legislativo – que não mediu esforços para propiciar as condições necessárias 
para que a equipe local da Emater-MG, pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e 
extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Nesta oportunidade, solicitamos 
de V. Exa. o agendamento em uma reunião desta Câmara Municipal para que possamos 
apresentar, de forma interativa, aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso 
Relatório Anual de Atividades de 2013. Colocamo-nos a disposição. Cordialmente. Equipe 
local da EMATER-MG. Rio Novo, 23 de maio de 2013. 02 – Resposta de Requerimentos. 
Prefeitura Municipal de Rio Novo. Exma. Sra. Dulcimar Prata marques. DD. Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo – MG. Assunto: Encaminha Documentos. Data: 19/04/2013. 
Excelentíssima Senhora Presidenta. Pelo presente passamos as mãos de V. Exa. os 
requerimentos dos nobres Vereadores dessa Casa Legislativa de n°. 16,27, 40, 41, 42, 43, 46, 
47, 49, 50 e um Requerimento Verbal devidamente respondidos. Na oportunidade, 
subscrevemo-nos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria 
Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. ORDEM DO DIA – Foi apresentado 
pela equipe da Emater, seu Relatório Anual de Atividades do ano 2012. Palavra com o 
vereador Vinicius Araújo. Somos testemunhas do trabalho da EMATER no munícipio. 
Sempre que os procuramos nos atendem muito bem. Ratifico a importância da EMATER, que 
está aqui justamente para orientar os produtores em como e quando deverão produzir. A 
EMATER é muito criticada e vemos também a falta de apoio. Questão de combustível que é 
muito limitado, questão de pessoal, pois estão sem secretário. Questão da patrulha rural, do 



 

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 

 

3025 

 

SIM. Veio até uma caminhonete para atuar na patrulha rural e até hoje não está rodando. O 
que vislumbro é que nós conseguiremos fazer alguma coisa, pois a prefeita é da área e teve o 
apoio do meio rural. Palavra com o vereador Allan Borges. Comungo com as palavras do 
nobre vereador Vinicius quanto às saudações e dificuldades que vocês passam. Vemos o meio 
rural cada vez mais abandonado, várias atividades foram deixadas de lado, principalmente 
leiteiras. O que nos causa mais medo para o futuro é a questão dos latifundiários que estão 
chegando aqui, comprando várias propriedades porque o pequeno produtor está desistindo. A 
grande questão é o êxodo rural. Parabenizo-os todos. Vocês são uns heróis, continuem essa 
luta. O que depender do vereador Allan Borges, contem comigo. Palavra com o vereador Eder 
Lima. Ficamos tristes por determinadas questões que se tornam ausentes de políticas públicas 
na área. Nos últimos quatro anos, vejo que os números são crescentes. Vejo que quando uma 
atividade quase desaparece outras surgem. Em relação à patrulha rural, se não me engano 
chega junto com a inauguração da nova delegacia. Quero anunciar um programa que acabou 
de ser publicado que é o “Minha Casa Minha Vida Rural”. Conheci um rapaz de Visconde do 
Rio Branco que trabalha com isso e através de contato com o executivo daqui, no dia três de 
maio será lançado esse programa. Para o produtor, é mais uma forma de ter aquela esperança. 
Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Parabenizo o vereador Vinicius pelo 
conhecimento da área rural. Também sou nascido na área rural, mas não tenho experiência. 
Trabalhei alguns anos no plantio de eucalipto. Essa queda de produção de leite eu assisti com 
o produtor optando pelo eucaliptal. O trabalho de vocês está tendo um retorno muito grande. 
Como novato na Câmara quero me informar mais sobre o programa de agricultura familiar. 
Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Endosso as palavras dos nobres vereadores, é 
inegável a importância da EMATER em nosso munícipio. A casa estará sempre à disposição 
de vocês. Contem conosco. Fizeram uso da palavra alguns produtores rurais presentes a 
reunião. Palavra com o vereador José Adriano. Como um produtor vai conseguir manter sua 
família tirando leite a um real? Temos que lutar pelos nossos direitos. Levar o leite no 
Congresso, despejar perto da Dilma, porque são eles que resolvem. Parabenizo a todos que 
lutam pela pecuária, pelo homem do campo. Infelizmente, do jeito que está, vai acabar. Sem 
luta não conseguimos nada. Sem incentivo “dos cabeças” é difícil vencer a batalha, mas não 
podemos parar. Palavra com o vereador Allan Borges. Quero dar um sopro de esperança ao 
meio rural. Brevemente quero levar alguns membros do meio rural até um amigo de meu pai 
Antônio Andrade, Ministro da Agricultura. Quem sabe consigamos pela amizade que ele tinha 
com meu pai. É o momento propício para irmos até ele. PALAVRA LIVRE – Palavra com o 
vereador Allan Borges. Quanto ao requerimento dezesseis, já venho cobrando resposta do 
executivo há algum tempo e esta resposta que eles enviaram já poderia ter vindo antes. 
Queremos auxiliar o executivo na legalidade das coisas. O que ocorre hoje é que se tiver um 
erro ela incorrerá em improbidade administrativa, por isso alertei no início. Sobre os custos do 
carnaval ainda não me responderam também. Queremos saber o custo do carnaval, é um 
direito nosso. Carnaval é o que mais divulga Rio Novo, considero todo investimento válido, 
mas há alguns pontos que nos deixam dúvidas. Parabenizo a excelente resposta da Secretária 
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do CRAS, Ana Claudia, seu procedimento é de total transparência e respeito ao cidadão seja 
ele quem for. O requerimento sobre o estacionamento, me estranha por não saber se em 
administrações passadas houve esses processos licitatórios. Estaremos alerta e vamos cobrar. 
Vamos deixar claro que nossa missão é cobrar e fiscalizar. Palavra com a Presidente Dulcimar 
Prata. Estaremos enviando na segunda-feira ofício cobrando os empenhos do executivo e 
também. Palavra com o vereador José Adriano. Lerei a resposta da prefeita com respeito a que 
o estacionamento da Exposição seja passado a Santa Casa. Nunca teve licitação para aquele 
estacionamento. Sempre teve promessa de campanha. Acredito que nossa prefeita vai mudar 
os rumos do nosso munícipio. Vamos ter que parar de fazer política. Nunca teve licitação. Ela 
pode mandar um projeto de lei para nós passando o estacionamento para a Santa Casa. Não 
tem gasto nenhum. Se quiser, pago à estrutura do meu bolso. Se não me engano só houve 
roubo em uma Exposição e a prefeitura não pagou nada. Preferia que não me respondesse. É 
uma brincadeira essa resposta. Tem que acabar com os compromissos políticos senão nosso 
munícipio vai afundar cada vez mais. Palavra com o vereador Eder Lima. Sou a favor do 
projeto original do José Adriano. Ele fez um projeto de lei que não poderia ser de autoria da 
Câmara. Temos que procurar, explicar que existe um projeto de lei que pode ser revisto. Um 
fato positivo, se for ter licitação para o estacionamento já será um vitória, mas terá que ter 
também para os banheiros e demais. Agradeço à Câmara na vinda do Hamilton Siqueira, 
Conselheiro Estadual de Combate as Drogas. Foi palestrante na terça e quarta-feira. Fez uma 
palestra emocionante aos meninos do Ensino Médio. Agradeço a Minan pela ajuda de custo, a 
Ana Claudia pelo transporte. Trata-se de um tema difícil de lidar. A ideia é formar o Conselho 
Municipal de Política sobre Drogas. Ele está à disposição para a posse do Conselho. Se o bem 
não mostrar suas forças o mal sempre vai permanecer. A questão do Minha Casa Minha Vida 
Rural, parabenizo pela iniciativa, vai ter muitos contemplados. Agradeço o mandado de 
pedido de projeto para captação de água pluvial. Quero também agradecer porque já foi feito 
pedido de recursos para secretaria de juventude e esportes para cobertura da quadra da praça 
de esportes. Agradeço ao Jeferson Feijão que tem se empenhado no esporte e com o PROERD 
nas corridas rústicas tem movimentado os jovens. Houve uma reunião ontem entre sindicato e 
funcionários da prefeitura, lamento minha ausência porque eu não soube. Não fiquei sabendo 
a tempo. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Fui interpelada essa semana que nossa 
casa virou sala de bate papo. É por aí mesmo. Essa atitude da presidência em deixar aberta a 
palavra à plateia é tudo que almejávamos. Essa casa já teve ocasiões de divergências. Que 
bom que essa casa seja uma casa de bate papo. É um elogio. Que todos venham nessa casa 
bater papo. Estamos aí para isso. Palavra com o vereador Eder Lima. Esqueci-me de citar o 
evento do SEBRAE que foi excelente, com a participação dos comerciantes. Como é bom ver 
a participação das pessoas sem interesse político. Agradeço a visita que tivemos com o Juiz e 
agradeço a atenção dele que está realmente disposto a mudar a justiça aqui. Ele chegou com o 
poder que lhe é dado através da justiça. Em relação ao aeroporto tenho noticias que Azul 
Linhas Aéreas deixará de atuar aqui a partir de quinze de maio. A azul recebeu uma carta do 
Governo de Minas dizendo que não se responsabiliza por nada de perda que eles tenham 
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saindo daqui. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. O juiz nos colocou que é inédita essa 
procura e preocupação do legislativo com o jurídico. Sentimo-nos em casa e queria externar 
essa satisfação a vocês. Ontem estive com a delegada e ela fez o mesmo convite, que gostaria 
de nos receber lá. Pedi que ela formalize o convite para que possamos ir até lá. Palavra com o 
vereador José Adriano. Bom sinal falar que somos sala de bate papo, isso é sinônimo de 
união. Estão sempre batendo na senhora presidente e em mim. Como diz o velho ditado, 
ninguém bate em cachorro morto. Hoje falam mal de mim, mas vai ter resposta. Vou xerocar 
tudo que esse cidadão coloca no jornal. Esse cidadão Pedro Tanagino tinha na Câmara em 
2009 um rendimento de quase dezoito mil e quinhentos reais por ano. Esse é o cidadão que 
tem a caneta na mão para falar mal dos outros. Vou colocar e vou assinar embaixo. Esse 
cidadão está extrapolando, falando na rua que vou ter que devolver dinheiro. Ele quer colocar 
o povo contra minha pessoa. Quero que conste em Ata o gasto da Câmara com esse cidadão 
em 2009. Palavra com o vereador Allan Borges. Não estive presente a reunião dos 
funcionários públicos porque me confundi achando que era uma questão exclusiva para os 
mesmos. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Quanto a esse jornal de hoje, quando 
nos chama de otimistas, ele é o pessimista. Em nossas viagens pela defensoria pública, nunca 
vi recepção tão boa. Rio Novo até ano que vem terá seu defensor público. Não havendo mais 
quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a 
presente Ata.  

 


