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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1129/2013 
 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 02 de agosto de 2013. 

 

 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2013, às 19h00min, 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 das Atas n°. 
1127/2013 e 1128/2013, foram às mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. 
EXPEDIENTE – 01 – Parecer ao Projeto de Lei n°. 07/2013. PARECER: Ao Projeto 
de Lei de autoria do Vereador Allan Martins Dutra Borges, de 02 de agosto de 2013, 
que “Dispõe sobre a criação do plano de castração visando controle populacional dos 
animais abandonados no Município de Rio Novo”. Solicitação da Presidência da 
Câmara Municipal de Rio Novo.  Relatório: Evidente a necessidade de adoção de 
medidas para instituição de controle de zoonoses, incluindo o indispensável controle 
reprodutivo de cães, de forma devidamente regulamentada. Para orientar nosso parecer, 
verificamos que recentemente, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas aprovou 
a Lei 7427 de 13 de novembro de 2012, dispondo sobre “... proteção e defesa dos 
animais e controle de reprodução da vida de cães e gatos encontrados na rua, no âmbito 
do Estado de Alagoas”. O Governador do Estado, Teotônio Vilela Filho, vetou o projeto 
de lei de autoria da Assembleia, que por sua vez recusou o veto promulgando a Lei 7427 
/2012. Em consequência, o Governador ingressou no STF com Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, alegando que o cumprimento da referida lei depende da criação 

de órgãos, cargos e funções públicas, matéria cuja iniciativa é da exclusiva competência 
do Executivo, face indiscutível criação de despesas. O pedido de liminar para suspender 
os efeitos da Lei Estadual 7427/2012, encontra-se “aguardando julgamento” no Supremo 
Tribunal Federal, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, de nº 4959, cujo 
Relator é o Ministro Celso de Mello. Em anexo a este parecer, cópia do referido 
andamento processual. Isto posto, emitimos nosso parecer no sentido da 
inconstitucionalidade da autoria cuja competência é privativa do Executivo, no que se 
refere à criação de despesas  órgãos, cargos e funções públicas. Ainda recentemente, o 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em decisão de Sessão de 12/07/2013, 
publicada em 19/07/2013, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade de 
nº 1.000.11.079.597-8/000 promovida pelo Prefeito Municipal de Rio Novo, contra esta 
Câmara Municipal, exatamente face à Lei Ordinária 1089/11, promulgada pelo 
Legislativo local. As razões da inconstitucionalidade considerada pelo Tribunal de 
Justiça assemelham-se às alegações apresentadas pelo Governador de Alagoas. Em 
anexo, cópia da Ementa e Acórdão do TJMG. É o nosso parecer, às considerações da i. 
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Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Rio Novo, 01 de agosto de 2013. Brenildo 
Ayres do Carmo. 28977/ OABMG.  Assessor Jurídico. 02 – Projeto de Lei n°. 07/2013. 
“Dispõe sobre a criação do plano de castração visando controle populacional dos 
animais abandonados no Município de Rio Novo. Allan Martins Dutra Borges. 
Vereador PMDB.” 03 – REQUERIMENTO Nº. 91/2013. 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 sejam colocadas placas 
com denominação das localidades rurais indicando a entrada das mesmas, como Furtado 
de Campos, Povoado dos Netos, Mato Negro e todas as outras que existem em nosso 
município, com o intuito de facilitar a localização e o acesso. Rio Novo, 30 de julho de 
2013. Dionizio Dadalt Netto. Vereador Proponente. 04 – REQUERIMENTO Nº. 
92/2013. 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 colocado um quebra molas no entroncamento da Rua Dona Rita com 
a Rua Doutor Candido de Oliveira Ribeiro. A visibilidade é ruim, o movimento de 
carros é constante, o que provoca muitas colisões. Rio Novo, 30 de julho de 2013. 
Dionizio Dadalt Netto, Vereador Proponente. 05 – REQUERIMENTO Nº. 93/2013. 
Moção de Pesar. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação 
regimental seja encaminha a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada: 
Moção de Pesar pelo falecimento de Maria de Fátima Policarpo da Silva; Rosimar Dias 
Pereira; Antônio Ferraz; Maria da Conceição Silva Dutra; Carlos Henrique Correia de 
Lima; Diva Correa de Oliveira; Bráulia Araujo de Oliveira; Alexandre de Oliveira Vital; 
Maria Chagas Pereira; Mario Gomes de Oliveira; Jorge Luiz Da Dalt Ferreira; Hélio C. 
de Miranda; Sebastião do Carmo dos Santos; Wesley José Araújo; Petronilho Mariano 
Vieira; Gilda Augusta Vigato Severino; Helena Loures Vieira. Autoria de todos os 
vereadores. 06 – Ofício: PM/2013/0188. Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para: 
Ilmo. Sr. Vereador Allan Martins Dutra Borges. Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: 
Requerimento n°. 089/2013. Senhor Vereador, em atendimento ao requerimento n°. 
89/2013 do nobre vereador Allan Martins Dutra Borges, vimos através do presente 
encaminhar cópia do expediente recebido do Departamento de Recursos Humanos desta 
Prefeitura Municipal de Rio Novo. Sem mais, subscrevemo-nos com elevado apreço e 
distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. Rio Novo, 11 de julho de 2013. 07 – Ofício GABIN/CONTAB.45/2013. 
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 junho 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. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 07/2013. “Dispõe 
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sobre a criação do plano de castração visando controle populacional dos animais 
abandonados no Município de Rio Novo.” Encaminhado a todas as Comissões para 
emissão de parecer. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. 
Com relação a este Projeto, digo que tem um alto cunho social, principalmente para 
aqueles que lutam em defesa dos animais, percebemos muitos animais abandonados em 
nosso município hoje. Um projeto como este já está aprovado em várias outras cidades 
pelo país, claro que ele pode ser melhorado, está aberto a outras ideias, eu discordo um 
pouquinho do parecer da Assessoria Jurídica,  não estou criando despesas para o poder 
público municipal, estamos aqui autorizando-o a criar este tipo de Lei no município, 
peço a apreciação de todos. Palavra com o vereador Eder Lima. Ainda em março eu 
havia entrado com um requerimento com este assunto, proponho ao vereador Allan, que 
é o autor do projeto, talvez através de emendas possamos inserir emendas ao projeto, 
para que ele fique ainda mais completo, é uma excelente ideia do vereador e será de 
grande valia para o município. Em 1° votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. 02 – REQUERIMENTO Nº. 91/2013. Em 1° e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 – REQUERIMENTO Nº. 92/2013. Em 
1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – 
REQUERIMENTO Nº. 93/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Guilherme 
Nogueira. Como já temos falado há algum tempo, a Comissão Especial tem trabalhado 
durante todo este mês, algumas informações ainda não puderam ser divulgadas até 
mesmo para que não haja disse me disse. Creio que na próxima segunda-feira o que 
cabe aos vereadores será concluído, a partir desta fase a empresa contratada fará suas 
análises técnicas e em seguida será feito o relatório. O que posso dizer em princípio é 
que realmente há necessidade de demissões no Executivo, algo que chegou pra nós esta 
semana e nos causou estranheza foram os valores e a quantidade das assessorias, 
R$1.477, assessoria tributária, assessoria jurídica para auxílio em licitações, R$ 
2.460,00, assessor de comunicação recebendo R$ 1.500,00, assessoria e engenheira 
recebendo o valor  de R$ 4.343 mensais e também uma assessoria de análise das 
diversas áreas da administração, R$2.500. Somando-se são quase 12 mil reais / mês, não 
adianta querer demitir se não houver cortes em gastos como estes, realmente é algo 
novo para nós. Não adianta, saíram dois cargos de confiança e agora já foram 
contratados novamente, tudo que eu estou falando aqui todos tem acesso, vamos esperar 
chegarem os empenhos do mês de julho e ver como será. Palavra com o vereador 
Vinícius Araújo. Infelizmente, diante do desemprego em nosso município, temos uma 
quadro como este preenchido por empresas e profissionais de outras cidades, 
infelizmente os melhores salários da cidade são de outros municípios, seja no poder 
público e até mesmo no setor privado, além de todos estes assessores tem a empresa 
Planejar que também presta Assessoria ao Executivo. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. Há ainda o procurador jurídico no município, que ganha R$ 
2.400,00. Tem funcionário do Executivo competente que poderia fazer este trabalho, 
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mas por brigas políticas não está sendo usado. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. 
Procurei saber como funcionava anteriormente a licitação na administração anterior, era 
tudo feito pela funcionária Irlene, hoje são quase três pessoas fazendo o serviço de um. 
Palavra com o vereador José Adriano. Gostaria de solicitar a presidência que a Câmara 
faça um ofício para todas as autoridades do município convidando para um reunião 
sobre segurança pública. Que sejam convidados Juiz, Delegada, Promotora, Polícia 
Militar e todos os demais interessados. Palavra com o vereador Allan Borges. O que 
mais me chamou atenção nesta análise que o legislativo esta fazendo é o despreparo do 
poder Executivo de fazer uma nota de empenho no valor de R$0,80. Pegar um 
funcionário para fazer isso, talvez não pague nem o papel.  Liguei para a prefeita e 
combinei para que na quinta-feira eu possa me reunir com ela e espero que em nossa 
audiência pública possamos falar sobre o assunto, infelizmente a segurança cabe ao 
Estado, mas ele não consegue oferecer segurança além das propagandas, se for esperar 
por ele vai ficar difícil. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Gostaria de 
parabenizar os comerciantes pelo movimento contra a violência, gostaria de enaltecer o 
trabalho do meu amigo João Luiz, advogado, que me passou a informação que a Dra. 
Bianca, delegada, já disse que está à disposição desta Casa, assim que for oficiada estará 
aqui conosco. Fui alertado para outro assunto, parece que estamos apenas com um 
detetive e já são vários processos que não estão tendo seguimento, além do problema 
com juiz e defensor público agora tem também o problema com o detetive, a Delegada 
quer que esta Casa também entre nesta batalha. Palavra com o vereador Vinícius 
Araújo. Uma das saídas a respeito da segurança pública é reativar o CONSEP 
(Conselho de Segurança Pública), é mais um instrumento a ser usado, pois envolve toda 
a sociedade através de Sindicatos, Associações e outras entidades civis. Palavra com o 
vereador Eder Lima. Há alguns anos tentamos instituir o com o auxílio do Tenente 
Medeiros, a implementação do CONSEP, quando começou a se falar das funções do 
Conselho, sobramos apenas eu e o Plorival, depois chegou o Almirante Tosta, fez uma 
nova reunião para  reativação do CONSEP e novamente, infelizmente não foi para 
frente. Se não me engano eu sou o Tesoureiro, não foi feita nenhuma reunião depois da 
primeira. Gostaria também que a Câmara solicitasse uma sessão com o ministério 
público para tratarmos do assunto da Santa Casa, agora a coisa foi além de problemas 
financeiros. Precisamos descobrir o que é que ela quer para que a Santa Casa continue 
funcionando. Na próxima sessão devo entrar com o projeto para acabar com o voto 
secreto aqui na Câmara, ainda não fiz o projeto, eu preciso de mais duas pessoas que 
assinem junto comigo, ele é uma emenda ao Regimento Interno, estou deixando aberto 
para quem desejar fazer coro junto comigo. Palavra com o vereador Allan Borges. Estou 
vendo uma situação e não posso deixar de falar a respeito da saúde. Minha esposa volta 
e meia substitui um oficial de justiça e minha casa hoje tem muitas pessoas procurando 
por ela em busca de saber como está a situação de seus mandatos por conta de 
medicamentos. Infelizmente está ocorrendo a judicialização da saúde do nosso 
município, estão procurando o fórum ao invés da Secretaria de Saúde. Pelo que as 
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pessoas falam são medicamentos até mesmo de baixo custo que faltam, é um absurdo 
que está acontecendo. Se existe no munícipio uma pessoa que entenda de política de 
saúde é o Ormeuzinho, que deveria ser convidado para auxiliar nas questões do 
município, se ele não puder aceitar o cargo, com certeza ele ajudará de alguma forma, 
não falo nada por conta da nova Secretária de Saúde, mas que todos os esforços sejam 
feitos para resolver os problemas do município. Deixemos a vaidade de lado. Hoje eu 
estive com o Dr. Luiz Paulo e ele deu a ideia de atuar no PSF, ele disse que está a 
disposição para ajudar o município, quem sabe já seria uma solução. Não podemos ter 
vaidade na administração do município, não podemos brincar com este assunto. Palavra 
com a presidente Dulcimar Prata Marques. Neste momento está acontecendo uma 
reunião na Santa Casa, creio que sairá de lá alguma estratégia para solucionar os 
problemas, hoje tivemos uma reunião pela manhã onde nos foi informado que 
receberemos apenas metade do pagamento deste mês. A respeito do projeto do Vereador 
Eder para pedir o voto secreto, acredito que ele terá sim adesões, sobre a Secretária de 
Saúde eu dou boas-vindas a nova Secretária, creio que ela está preocupada e envolvida 
para resolver os problemas do município. Palavra com o vereador Eder Lima. Tive a 
oportunidade, por conhecer o Dr. Otávio Castelões, que é um dos chefes da DRS e em 
uma reunião com ele, por sorte era sobre os hospitais da região, como todo bom 
rionovense pedi para que não acontecesse o que eles estavam querendo, que era fechar 
os hospitais pequenos, eu usei o argumento do Aeroporto, porque acredito nele, ele me 
disse que é mesmo um ótimo argumento e como me disse houve uma reunião com os 
funcionários da Santa Casa, onde foi dito que se faria uma redução de leitos para que o 
hospital não seja fechado. Foi cedida a palavra ao Sr. Alcides, comerciante de Rio 
Novo, que falou a respeito dos problemas com segurança que tem afetado o comércio de 
Rio Novo, Cidinho, que já está há trinta anos no município, em desabafo relatou a 
grande preocupação com a Segurança por conta do grande número de assaltos ao 
Comércio Local e pediu providências às autoridades. Palavra com o vereador Eder 
Lima. Os políticos que estão acima de nós e são responsáveis pela segurança pública 
estão preocupados com votos, a forma que temos de mostrar pra eles nossa indignação é 
na hora do voto. Frequento bailes, bares, como todos sabem e estou também muito 
assustado, tenho medo na hora de ir embora para casa. Temos que nos unir e mostrar 
poder através de uma forma legal, quem sabe encaminhar para a Gerência da Polícia 
Federal um abaixo assinado com mais da metade da população do município? Temos 
que conversar com as igrejas, associações para que possamos recolher o máximo 
possível de assinaturas, temos que conseguir alguma coisa, o que não pode acontecer é a 
ausência de coragem, o discurso do Cidinho não é merecedor de comemoração, o 
assunto é triste, mas me coloco a disposição para auxiliar. Palavra com o vereador Allan 
Borges. Estamos todos no mesmo barco, todos corremos este mesmo risco, sábias foram 
as palavras do vereador Eder Lima quando ele diz que uma forma de conseguirmos 
cobrar dos responsáveis pela segurança seja através do voto. Hoje estamos sofrendo 
com a segurança pública, tudo que está sendo abordado aqui está ligado a um governo 
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que está no Estado há quase 12 anos. Temos que ter coragem para falar tudo isso, o 
problema é que na época das eleições jogam as migalhas por aqui e todos aceitam, essa 
conjuntura de sofrimento se deve ao governo de Minas Gerais. Palavra com o vereador 
José Adriano. Outro problema também está ligado a ENERGISA, precisa iluminar 
alguns pontos, há pouco tempo ocorreu um roubo onde o ladrão roubou o cavalo, a 
carroça, a arreata e uma banda de porco que estava no freezer, cada coisa em uma 
propriedade diferente. Depois o irmão do ladrão disse quem havia feito o ato, mas nada 
foi feito, está é uma das coisas que tem acontecido. Foi cedida a palavra ao senhor 
Henrique Faquini que falou a respeito dos ofícios que ele encaminhou para Câmara 
pedindo informações a respeito da Licitação para Barracas do Carnaval e também da 
Festa de São Pedro. Foi informado de que algumas barracas vendidas na festa do Asilo 
foram sem licitações. Disse ter um vizinho que lhe confessou que é ele mesmo quem faz 
a venda e recebe comissões dessas barracas. Indagou também sobre boatos de algumas 
dívidas que o município teria com alguns estabelecimentos comerciais. Palavra com o 
vereador Guilherme Nogueira. É muito sério o fato de este funcionário público ter 
falado que recebe comissão para vender Barracas, eu queria saber até o nome dele. 
Perguntado pelo vereador Eder Lima quem seria  o nome do funcionário, o Senhor 
Henrique disse que o nome do funcionário é Ronan. Palavra com o vereador Allan 
Borges. Em relação ao Carnaval não podemos deixar para trás o assunto dos trios 
elétricos, a lei manda que tudo seja feito a partir de Licitação, temos sim que analisar 
esta situação, no dia que for oficiado o funcionário, espero que também os donos dos 
trios elétricos que não estiveram em Rio Novo possam estar aqui. Palavra com o 
vereador Sebastião Esperança. Já liguei para os dois Postos de Gasolina do município 
para saber se havia alguma dívida por conta do Executivo e fui informado que as contas 
estão em dia, são mesmo apenas boatos. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. Em 
relação às respostas de requerimentos que temos recebido, eu quero fazer uma crítica 
construtiva, parece que existem órgãos separados do Executivo. A resposta sobre a 
qualidade da água de Furtado de Campos, foi dito que “tem que ser feita a avaliação da 
água e da qualidade dos postos”, simplesmente respondeu o que temos pedido, da forma 
como estão respondendo nem deviam responder. Palavra com o vereador Eder Lima. 
Não entendo desta forma, acho que se o Departamento é responsável o Executivo 
responde baseado no setor responsável. Agora, se o problema é que temos feito um 
requerimento e o problema não está sendo resolvido, aí até concordo. Palavra com a 
Presidente Dulcimar Prata. Enviaremos ofício a todas as autoridades do município para 
realização de uma audiência sobre segurança pública. Não havendo mais quem 
desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a 
presente Ata.  


