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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1124/2013 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 21 de junho de 2013. 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2013, às 19h30minh, 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, Carlos 
Alberto do Carmo Mattos, Guilherme de Souza Nogueira, Vinicius Carvalho de Araújo, 
José Adriano Tostes Xavier, Sebastião José Esperança, Allan Martins Dutra Borges, 
Eder Lima Moreira e Dionísio Da Dalt Neto. ATA – Dispensada a leitura da Ata n°. 
1123/2013, foi à mesma aprovada com abstenção do vereador Eder Lima Moreira, por 
estar ausente a sessão anterior. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 011/2013. Da 
Nova redação aos arts. 8,11,13, 22, 24, 25, 26, 27 e 30 e cria os artigos 14A, 22° e 23A, 
da Lei N°. 833 de 01 de julho de 2002, que dispõe sobre a Política Municipal de 
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente em Rio Novo / MG e dá outras 
providências. Rio Novo, 05 de junho de 2013. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. 02 – Ata de abertura da Comissão Especial de Inquérito – 
COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO. Instituída pela Resolução 201/2013 de 
14/06/2013. 1ª REUNIÃO- Realizada em 18/06/2013 às 14h00min. Presentes os 
Vereadores que subscreveram o Requerimento nº 83 de 07 de junho de 2013, para 
formação desta Comissão de Inquérito. ORDEM DO DIA. Em cumprimento ao 
disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Novo e da Lei Orgânica 
Municipal, os Vereadores designados membros da Comissão, procederam à constituição 
da Mesa dos Trabalhos, na forma seguinte: Presidente- Vinícius Carvalho de Araújo. 
Relator: Guilherme de Souza Nogueira. Secretário: Sebastião Esperança. 2º Secretário- 
Carlos Alberto do Carmo Mattos. A Comissão Especial de Inquérito, que terá como 
objetivo específico apurar as denúncias apresentadas de forma expressa na reunião da 
Câmara realizada em 29 de maio de 2013, com referência a divergências apontadas em 
folhas de pagamento mensais de servidores municipais, consideradas pelo denunciante 
como irregularidades passíveis de apuração. Após manifestação dos presentes, ficaram 
deliberadas as providências seguintes e imediatas: 1º - Formação do Processo com 
arquivamento de toda documentação de sua constituição inicial e dos demais 
procedimentos, como correspondências recebidas e remetidas, anexos, depoimentos, 
relatórios e conclusões; 2º - Requerer através da Presidência da Câmara, à Prefeitura 
Municipal, remeta à Câmara os documentos necessários às averiguações, no prazo 
máximo de 07 dias: Inicialmente cópias das folhas de pagamento mensais dos 
servidores, relativamente ao período de novembro/2012 a maio de 2013, evidenciando 
inclusive os pagamentos relativos aos adicionais, horas extras e gratificações. Definiram 
os Vereadores que, após recebimento da documentação solicitada decidirão sobre 
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necessidade e conveniência de auditoria e análise contábil, bem como quaisquer outras 
providências cabíveis. O Vereador Presidente decidiu que a Comissão Especial 
prosseguirá situação de reunião permanente, quando os Vereadores poderão ser 
convocados a qualquer momento, para agilização dos trabalhos. Determinou remessa do 
primeiro ofício de solicitação à Mesa Diretora da Câmara, para que dê conhecimento à 
Senhora Prefeita sobre a Constituição desta Comissão e das providências deliberadas, 
inclusive com a solicitação dos documentos mencionados acima. Nada mais havendo, 
foram encerrados os trabalhos desta reunião, lavrando-se o presente termo que segue 
com assinatura dos presentes. Remeta-se cópia desta Ata a Vereadora Presidente da 
Câmara para que providencie ofício à Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Rio 
Novo – Comissão Especial de Inquérito em 18/06/2013. Sebastião José Esperança – 
Secretário. Vinícius Carvalho de Araújo- Presidente. Guilherme de Souza Nogueira – 
Relator. Carlos Alberto do Carmo Mattos – 2º Secretário. 03 – Ofício 
GABIN/CONTAB.33/2013. Assunto: Encaminhamento (Faz). A Exma. Senhora 
Presidenta. Nos termos de Lei, estamos enviando a esta Egrégia Câmara os documentos 
abaixo relacionados referentes ao mês de abril de 2013. – Notas de Empenho e os 
respectivos comprovantes de pagamento; - Balancete Financeiro. Sem mais, no 
momento. Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal e 
Maria Aparecida de Miranda Fracette, Contadora. 04 – Gabinete da Prefeita 
Municipal. Assunto: Responde Requerimentos. Senhores vereadores, vimos através 
deste encaminhar resposta aos requerimentos que seguem: 45/2013, 48/2013, 51/2013, 
52/2013, 53/2013, 54/213, 55/2013, 56/2013, 59/2013, 60/2013, 61/2013, 62/2013, 
64/2013, 66/2013, 70/2013, 72/2013, 74/2013, 76/2013, 77/2013, 79/2013, 80/2013, 
81/2013.05 – Ofício PM/2013. Assunto: Rejeição de emendas. Exma. Sra. Presidenta 
da Câmara Municipal de Rio Novo. Cumprimentando-a cordialmente, acuso o 
recebimento do ofício n°. n CM/2013/75, relativo às Emendas Substitutivas aos Projetos 
de Lei n°. 008/2013, que dispõe sobre a revisão geral anual e dá outras providências e 
n°. 009/2013, que concede reajuste salarial aos profissionais do magistério do 
Município de Rio Novo e dá outras providências, apresentadas com arrimo no art. 105, 
§3°, da resolução n°. 44, que estabelece (ou reformula) o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Rio Novo, informo que decidi rejeitá-las, mediante os seguintes elementos 
de fato e de direito que passo a expor: 1 – Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei n°. 
008/2013 “Dispõe sobre a revisão geral anual e dá outras providências”. Razões da 
rejeição: O reajuste proposto já levou em conta o impacto econômico sobre as finanças 
do munícipio e as necessidades dos servidores, de modo que, após estudada a presente 
emenda proposta pela Câmara, restou considerado que a mesma impactaria 
negativamente nas finanças do munícipio, haja vista que há poucas possibilidades de 
majoração do orçamento de pessoal, em função do limite prudencial de despesa de 
pessoal, imposto pelo art. 22 da Lei Complementar n°. 101/2000, conhecida por Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei n°. 009/2013 “Concede 



3070 

 

reajuste salarial aos profissionais do Magistério do Munícipio de Rio Novo e dá outras 
providências”. Razões para a rejeição: A justificativa à emenda em referência leva em 
consideração que os “profissionais estão reivindicando é o piso nacional instituído pelo 
MEC, portanto, é lei e temos por obrigação cumpri-la”. A Lei n°. 11.738/2008, no §1° 
do art. 2°, dispõe que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento 
inicial das Carreiras do Magistério público da educação básica. Para uma melhor 
visualização do valor do piso salarial dos profissionais do magistério, vejamos uma 
evolução do mesmo nos últimos anos: 2010: R$ 1.024,67; 2011: R$ 1.187,08; 2012: R$ 
1.451,00; e 2013: 1.567,00. O aumento de 7,97% reivindicado pela categoria e ora 
proposto por essa Casa implica no reajuste anunciado em 10/01/2013 pelo ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, para que, com o aumento, o piso salarial para os 
professores passasse de R$ 1.451,00 para R$ 1.567,00. Assim, reitere-se que o piso 
salarial, neste ano de 2013, é de R$ 1.567,00, de modo que o aumento constante do 
Projeto de Lei n°. 009/2013, qual seja, de 3,66% é o equivalente ao aumento necessário 
para que se atinja o piso instituído para esse ano, não havendo que se falar em afronta à 
lei, pois não se está propondo pagar abaixo do piso salarial profissional nacional. 
Outrossim, conceder o aumento na proporção reivindicada e ora proposta, além de 
afrontar o princípio constitucional da isonomia, por implicar em tratamento desigual 
entre os servidores municipais, posto que os profissionais do magistério iriam receber 
além do piso nacional com relação aos demais servidores que recebem com base no 
mínimo, importaria em extrapolação do limite prudencial da despesa de pessoal, 
constante da Lei Complementar n°. 101/2000, a qual também deve ser respeitada pelo 
Poder Executivo. Essas, Sra. Presidenta, as razões que me levaram a rejeitar as emendas 
apresentadas, de forma que as submeto a elevada apreciação dos Senhores membros 
dessa Casa de Leis para fins de discussão. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. Palavra com o vereador José Adriano. Gostaria que fossem 
discriminados os gastos com publicidade no período compreendido entre 2009 e 2012, 
informando qual veículo foi utilizado para divulgação e também apresentando 
respectivamente o nome de cada presidente de acordo com o ano. Palavra com a 
presidente Dulcimar Prata. José Adriano, na próxima sessão nós apresentaremos a sua 
solicitação com a listagem da documentação pedida por V. Exa. ORDEM DO DIA: 01 
– Projeto de Lei n°. 011/2013. Da Nova redação aos arts. 8,11,13, 22, 24, 25, 26, 27 e 
30 e cria os artigos 14A, 22° e 23A, da Lei N°. 833 de 01 de julho de 2002, que dispõe 
sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 
em Rio Novo / MG e dá outras providências. Encaminhado a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final. Em 2° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Gostaria de 
comunicar a todos que foi instituída uma Comissão Especial de Inquérito, que realizou a 
primeira reunião no dia 18 de junho, os trabalhos a partir de segunda-feira serão 
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iniciados, solicitamos do Poder Executivo toda documentação necessária para verificar 
as denúncias apresentadas. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Não poderia 
deixar de lado o tema a respeito das manifestações ocorridas no país. Em Rio Novo não 
poderia ser diferente, os que hoje estão aqui realmente vem com este intuito, vocês são 
merecedores de aplausos, suas reivindicações são mesmo justas. A população do país 
está cansada, como já falei em outras reuniões, não digo que sou melhor que nenhum 
outro político, o momento é de mostrarmos com realizações para o município, assim a 
população saberá reconhecer e dará forças para que dentro de quatro anos eu possa 
novamente colocar meu nome na disputa. Nunca prometi nada porque sei o papel do 
vereador, a única coisa que faço é buscar o melhor para a população rionovense, mesmo 
sabendo das dificuldades, venho trabalhando, já estive em mais de seis reuniões em 
Belo Horizonte buscando soluções, quero mostrar com atitudes que posso sim trabalhar 
para o município, estou à disposição e pronto a atender a população. Palavra com o 
vereador Allan Borges. Gostaria que tivéssemos mais sessões como a de hoje, com 
grande número de pessoas, concordo com as palavras do vereador Guilherme, ressalto 
apenas algumas coisas. Infelizmente estas manifestações têm alguns pontos negativos, 
meu único medo é que este país viva um anarquismo, temos que ter responsabilidade na 
hora de fazermos nossas manifestações. A respeito de Rio Novo, sobre as respostas de 
requerimento que me foram respondidos, da contratação da Sra. Cláudia, o Silviano, 
que fez concurso Público e já estava trabalhando há mais de quatro anos no município, 
foi negado em seu direito de defesa, no meu entendimento prova que ele sofreu uma 
grande perseguição política. Este cargo não se encontrava vago, ele entrou de férias no 
dia quatorze e no dia dezenove ele foi notificado. Outro requerimento que foi a respeito 
do Carnaval, uma questão que me chamou atenção, por diversas vezes eu entendia que 
havia alguma mentira no ar, principalmente por parte do vice-prefeito, a alegação era 
que o os Bombeiros não haviam autorizado o Trio Elétrico, eu requisitei foi envelopes 
com a proposta das licitações, até para que pudéssemos confrontar e entender porque a 
licitação foi suspensa. Só me resta agora convocar aqui os proprietários dos trios 
elétricos para elucidar esta situação a qual não me dou por satisfeito, o carnaval foi 
diversas vezes falado que foi para economia. Estou fazendo aqui o meu papel de 
fiscalizador. Todos os vereadores assinaram este indicativo da minha proposta de 
emenda aos projetos 008 e 009, recebemos mais uma vez como resposta que o 
município não tem condição de conceder este aumento. É um absurdo, vemos a todo o 
momento sendo contratadas pessoas, até mesmo pessoas de outros municípios como 
Piau, Tabuleiro, etc. O que está acontecendo é infelizmente amadorismo, cada um tem 
seu talento, temos que ser profissionais no que fazemos. Alerto a população que pense 
muito bem para que na hora de eleger, busquem aqueles que gostam mesmo de política, 
não coloquem amadores ou aventureiros que passam por ai. Em relação a UPV, já vi 
aqui uma forma ditatorial que concede esta UPV, no meu entendimento a gratificação 
em alguns casos é merecida sim, mas tem que ser feita de maneira correta. Tenho 
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notícias boas, também tive notícias  do meu amigo empresário Isaias que em breve 
teremos um investimento de dois milhões de reais no município onde se construirá uma 
empresa de importação e exportação, e mais ainda o município terá a reforma da 
chaminé da Cerâmica de forma gratuita, o empresário restaurará a chaminé. Palavra 
com o vereador José Adriano. Hoje nosso país está nesta luta, tenho certeza que estas 
manifestações mudarão a história do nosso país. Fui o único presidente de Câmaras em 
Minas Gerais que não concedeu aumento para os agentes políticos, em Goianá, por 
exemplo, a prefeita ganha doze mil, foi um ato irresponsável dos vereadores que 
aprovaram este aumento. As pessoas estão revoltadas. Quero falar também que temos 
vereadores nesta casa que pagaram a sua refeição do seu próprio bolso, que é o vereador 
Eder Lima, temos na cidade vizinha de Guarani o prefeito que cortou os gastos 
excessivos, economia é muito importante, talvez se Rio Novo tivesse economia séria, 
tudo fosse diferente. Palavra com o vereador Allan Borges. Por diversas reuniões o 
senhor fica repetitivo sobre este assunto, V. Exa. joga para si como se fosse o autor da 
resolução que a Mesa coloca e todos concordaram. Não adianta V.Exa. falar que se eu 
soubesse que o salário era este eu não disputava, isso é covardia, eu acabei de dizer que 
não podemos ser amadores em tudo que fizermos. Em relação à Maria Helena e outros 
políticos que existem por aí, já que pensam que estão recebendo mais do que devem, 
que eles façam doações para instituições, que não sejam demagogos. Palavra com o 
vereador Eder Lima. Todas as reivindicações que tem chegado aqui, temos tentado 
buscar soluções. Estamos todos empenhados nisso. Costumo dizer que legislo 
apartidariamente, pois ajo de acordo com minha consciência. É também papel do 
vereador apresentar leis, ideias, requerimentos e indicações. Vale a pena frequentar as 
reuniões. A gente troca coisas novas e aprendizado. Meu projeto que cria o conselho 
municipal de juventude poderá ser votado nessa Casa, é mais um instrumento para que 
possamos ajudar na elaboração de políticas para Rio Novo. Outra forma é o festival de 
cultura e arte que abrange toda esta lei. Outra é a Lei Geral da micro e pequena empresa 
para fomentar as indústrias que chegarão, sobretudo fortalecer os pequenos empresários 
que existem em Rio Novo, que não tem uma lei ainda que garanta uma funcionalidade 
para o giro de capital dentro do município. Digo isso com consciência tranquila porque 
também sou trabalhador. Sempre que houver alguma reivindicação estou à disposição, 
assim como todos os vereadores aqui. Tenho que falar a respeito do Brasil, eu também 
quero protestar, quero divulgar o nome daqueles deputados que aprovam a PEC 37. 
Quero protestar porque nosso fundo de participação com dez mil habitantes é igual ao 
de Goianá com dois mil habitantes. Na última eleição eu divulguei os nomes que 
ajudaram Rio Novo em jornal aberto. Quero também dizer o seguinte, quando vem 
inaugurar o Aeroporto aparecem vinte deputados, agora quando estamos nesta miséria 
sumiram todos. Tem que ter uma comissão que diga o seguinte na Câmara dos 
Deputados, lá existem projetos arquivados, como por exemplo, a PEC 33 de 2011, eles 
não mexem, mas uma PEC que tira poder de investigação deles mesmos eles mexem. 
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Chegamos a mais de um milhão é meio de pessoas na rua. É hora de organização. Está 
chegando de cima para baixo, que a partir de 2014 os municípios é que terão que cuidar 
da iluminação pública. O que mais me indigna é que é muito fácil achar quatro bilhões 
para copa e a festa da escolha da sede do Rio de Janeiro tinha muito mais gente do que 
nas manifestações. Nós estamos aí sem médicos, professores querendo piso e não pode 
pagar e ficamos a ver navios. Creio que depende mesmo da base, encerro aqui a minha 
fala e estarei sempre a disposição de todos. Pessoas presentes na plateia fizeram uso da 
palavra a respeito da atual situação porque passa o munícipio. Palavra com o vereador 
Allan Borges. O cidadão tem que saber que têm direitos e deveres, é preciso saber qual 
a função do vereador, por exemplo, meus requerimentos todos são de fiscalização, se 
fingirmos que não estamos vendo nada a coisa vai descambar. Não havendo mais quem 
desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a 
presente Ata.  
 


