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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1130/2013 
 

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

 

 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de agosto 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, 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°. 
1129/2013, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 
– ASSESSORIA JURIDICA. PARECER: Ref.: Solicitação da Presidência no Projeto 
de Lei 05/2013 que “Cria o Conselho Municipal da Juventude de Rio Novo- CMJ/RN e 
o Fundo da Integração da      Juventude- FINJUV e dá outras providências”. O Projeto 
de Lei acima mencionado com data de 22/05/2013 constitui uma proposição 
apresentada pelo Vereador Eder Lima Moreira. Os objetivos do Conselho Municipal da 
Juventude de Rio Novo, nos termos do art. 1º, são evidentemente importantes e 
essenciais em benefício da juventude, em todos os aspectos sociais. Entretanto, trata-se 
de uma instituição vinculada pelos aspectos legais de sua constituição à administração 
municipal, conforme consta do art. 4º, § 4º e 6º, art. 12, § 2º, 3º e art. 15 entre outros. O 
art. 61, § 1°, II, alínea “b” da Constituição da República Federativa do Brasil, determina 
que a iniciativa das leis que dispõem sobre organização administrativa e serviços 
públicos é reservada à competência do Chefe do Executivo. As mesmas disposições são 
igualmente fixadas na Constituição Estadual e na Lei de Organização Municipal. 
Evidente que não se trata de discutir o mérito de se criar um Conselho Municipal da 
Juventude, cuja importância é relevante sob todos os aspectos. Portanto, face posição 
legal, fundamentamos nosso entendimento, apenas quanto à inconstitucionalidade da 
iniciativa do projeto. Sugerimos a remessa ao Executivo Municipal de um requerimento 
ou indicação pelo Vereador proponente, solicitando a imediata iniciativa do projeto, 
subscrevendo-o nos termos redigidos. “Esta providência poderá evitar a 
inconstitucionalidade formal” que contraria o ordenamento jurídico. Certamente a 
justificativa do Executivo Municipal quanto ao projeto, atenderá plenamente os termos 
apresentados pelo Vereador proponente Eder Lima Moreira. Isto posto, apresentamos 
nosso parecer atendendo solicitação da Mesa, com a sugestão acima, alterando apenas a 
assinatura  da autoria,  sem qualquer contrariedade  aos devidos méritos do proponente, 
que por certo serão evidenciados pelo Executivo e pelos próprios Vereadores. À 
consideração da douta Comissão de Legislação, Justiça e Redação que, inclusive se 
julgar conveniente e justo, poderá opinar pela constitucionalidade e dar seguimento à 
tramitação regimental. Em 24 de maio de 2013. Brenildo Ayres do Carmo. 28977/ 
OABMG. Assessor Jurídico. 02 – Projeto de Lei n°. 05/2013. “Cria o Conselho 
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Municipal da Juventude de Rio Novo CMJ-RN e o Fundo de Integração da Juventude 
FINJUV e dá outras providências”. Sala das Sessões Messias Lopes, Rio Novo, 22 de 
maio de 2013. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 03 – Emendas ao Projeto de 
Lei n°. 07/2013. Que dispõe sobre a criação do plano de castração visando controle 
populacional dos animais abandonados no Município de Rio Novo. Emenda 
Modificativa: No Preâmbulo e no Art. 1º onde se lê “Plano de Castração” passa-se a ler 
“Plano Municipal de Controle Populacional de Animais”. Emenda Aditiva: Fica 
incluído o parágrafo único no corpo do Art. 1º com a seguinte redação: “Parágrafo 
único – O município deverá desenvolver, a julgar as necessidades mais imediatas, as 
seguintes ações de controle populacional de animais: I – Plano de Castração imediata; II 
- Controle de animais na cidade através de um censo de cães do município; III - 
Utilização de chip em fêmeas para controle das mesmas na cidade; IV - Parceria com os 
municípios da região para que não haja descontrole ou abandono de animais pelas 
fronteiras municipais.” Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e 
consideração. Sala das Sessões Messias Lopes, 07 de agosto de 2013. Eder Lima 
Moreira. Vereador Proponente. 04 – 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.” 05 – 
REQUERIMENTO Nº 94/2013. 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, que o Executivo Municipal faça o 
cadastramento de todos os bens ativos fixos do município, afixando placas nos mesmos 
com sua devida numeração, para controle, fiscalização e localização destes patrimônios 
pertencentes ao erário público do Município de Rio Novo. Justificativa: Esta solicitação 
se faz necessária para auxiliar a administração pública, tendo a ciência do real 
patrimônio do Município, a localização e o valor atualizado de cada bem. Para isto, 
sugerimos ao Chefe do Executivo que se crie o setor de patrimônio agregado ao 
almoxarifado e que se capacite e designe funcionários já existentes do mesmo  para 
exercerem a função. Após executado o cadastramento destes bens, que se faça 
quadrimestralmente a conferência, lançando os dados colhidos com suas devidas 
atualizações em programas específicos de computadores para tais fins, posteriormente, 
publicando-os no site de transparência do Município para acompanhamento e 
fiscalização de todos os munícipes. Rio Novo, 06 de agosto de 2013. Allan Martins 
Dutra Borges – Vereador PMDB. Assina junto o vereador Eder Lima Moreira. 06 – 
INDICAÇÃO N°. 95/2013. À Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que 
após a apreciação em Plenário seja encaminhado ofício de indicação ao Executivo 
Municipal para que seja colocada placa de sinalização de trânsito permitindo estacionar 
apenas de um lado da rua, na Av. Dr. Candido de Oliveira Ribeiro no trecho que esta faz 
esquina com a Rua São José até o Parque de Exposições. Justificativa: neste trecho da 
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Avenida a rua é estreita e quando carros estacionam dos dois lados da mesma, fica 
difícil o trânsito no local, principalmente de veículos maiores, como ônibus e 
caminhões, que usam esta rua para desviarem-se da rua principal, a Av. Rio Branco. 
Certo do atendimento a esta indicação contamos com a aprovação dos nobres Edis. Rio 
Novo, 09 de agosto de 2013. Vinicius Carvalho de Araújo, Sebastião José Esperança, 
Dulcimar Prata Marques, Guilherme de Souza Nogueira e Carlos Alberto do Carmo 
Mattos. 07 – INDICAÇÃO N°. 96/2013. À Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que abaixo subscrevem 
requerem que após a apreciação em Plenário seja encaminhado ofício de indicação ao 
Executivo Municipal para que transforme o trecho da Av. Dr. Candido de Oliveira 
Ribeiro contida entre a Av. Getúlio Vargas e a Rua Jacob da Paixão em mão única de 
direção, com trânsito fluindo desta para a Av. Getúlio Vargas. Justificativa: Neste 
trecho da Avenida, o movimento de veículos é intenso, e por ser uma rua muito estreita 
fica difícil à passagem de veículos nos dois sentidos, ficando os motoristas sujeitos a 
colisões frequentes, principalmente na esquina do citado trecho, em frente ao Bar do Fá. 
Certo do atendimento a esta indicação contamos com a aprovação dos nobres edis. Rio 
Novo, 09 de agosto de 2013. Vinicius Carvalho de Araújo, Sebastião José Esperança, 
Dulcimar Prata Marques, Guilherme de Souza Nogueira e Carlos Alberto do Carmo 
Mattos. 08 – REQUERIMENTO N°. 97/2013. Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo – MG. Os Vereadores que 
subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a 
seguir discriminada: Que seja solicitado a Senhora Prefeita Municipal providências 
COM URGÊNCIA em relação à rede de esgoto da Praça Manoel Rodrigues Torres em 
Furtado de Campos. Justificativa: Tal requerimento vem atender solicitações de 
moradores do referido povoado que reclamam constantemente do estado da rede de 
esgoto desse local, pois o bueiro emana um odor insuportável que penetra nas casas e 
inclusive se localiza próximo ao posto de saúde local. Câmara municipal de Rio Novo 
09 de agosto de 2013. Sebastião Jose Esperança, Guilherme Souza Nogueira, Vinicius 
Carvalho de Araújo, Carlos Alberto do Carmo Mattos e Dulcimar Prata Marques. 09 – 
REQUERIMENTO n°. 98/2013. Ref.: Moção de Congratulação. À mesa diretora da 
Câmara Municipal de Rio Novo que seja encaminhado ofício contendo Moção de 
Congratulação aos empresários por estarem instalando suas empresas na área do Distrito 
Industrial de Rio Novo, por escolherem nosso município para investir e em forma de 
agradecimento deixando esta casa de leis à disposição dos mesmos. JUSTIFICATIVA: 
Sem dúvida a cidade ansiava por novos investimentos, sobretudo aqueles que 
trouxessem possibilidades de emprego – que é uma das maiores reclamações, inclusive 
constata em pesquisas. Por isso, e por serem os primeiros a cumprir o contrato que 
envolve a compra dos terrenos de nosso Distrito Industrial é que solicito esta moção de 
congratulação. Sala das sessões “Messias Lopes”, 07 de agosto de 2013. Eder Lima 
Moreira. Vereador Proponente. 10 – Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. 
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Cartório de Feitos Especiais. Ofício n°. 3253/2013. Belo Horizonte, 23 de junho de 
2013. Ref.: Encaminha cópia do acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°. 
1.0000.11.079597-8/000. Senhor Presidente. Para conhecimento de V. Exa. e 
providências cabíveis, encaminho-lhe cópia do acórdão proferido em sessão de 
julgamento realizada pelo Órgão Especial deste Tribunal, no dia 10 de julho de 2013, 
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade em epígrafe. Dispositivo do acórdão 
publicado em 19 de julho de 2013. Atenciosamente, Alexandre Aurélio de Oliveira. 
Escrivão. Ação Direta Inconst.  Nº 1.0000.11.079597-8/000 - COMARCA DE Rio 
Novo  - Requerente(s): PREFEITO MUN RIO NOVO - Requerido(a)(s): CÂMARA 
MUNICIPAL RIO NOVO. A C Ó R D Ã O. Vistos etc., acorda, em Turma, do 
ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A 
REPRESENTAÇÃO. DES. JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES. Relator. Des. José 
Antonino Baía Borges (RELATOR). VOTO. O Prefeito Municipal de Rio Novo 
ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, em face da Lei Ordinária nº 1.089, de 
18.11.2011 que “concede reajuste salarial aos profissionais do Magistério do 

município de Rio Novo”. Alega o representante que a Câmara Municipal, ao rejeitar o 
Projeto de Lei nº 004/2011 da Prefeitura Municipal e promulgar a Lei Ordinária nº 
1.089/11 teria acarretado indevido aumento de despesa para o Executivo, em flagrante 
ingerência do Legislativo em esfera de atuação privativa do Executivo, o que a torna 
inconstitucional. Conclui restarem violados os arts. 46, I, da Lei Orgânica do Município 
de Rio Novo, artigos 66, III, “b” e 68, I, da Constituição Estadual e 61, § 1º, II, “a”, da 
Constituição Federal. Deferi a liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal 
Ordinária n.º 1.089/11 (fl. 37). A Câmara Municipal, apesar de devidamente intimada, 
não se manifestou (fls. 83). A d. Procuradoria manifestou-se pela procedência do pedido 
(fls. 87/96). Decido. Ao exame da inicial, verifica-se que o requerente pede seja 
declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 1.089/2011, do Município de Rio Novo. 
Alega o requerente que, como Chefe do Executivo local, encaminhou à Câmara de 
Vereadores os Projetos de Lei nº 004 e 005/2011, sendo que primeiro concederia um 
reajuste salarial no percentual de 7,6% aos profissionais do Magistério, retroagindo os 
efeitos do benefício à 1.1.2011. O segundo projeto criaria gratificação e alteraria a 
Unidade Padrão de Vencimentos da Lei 731/99. Através do ofício CM2011/274, a 
Câmara Municipal de Rio Novo comunicou que o projeto 005/2011 havia sido rejeitado 
e anexou um projeto de lei com a numeração 004/2011, datado de 5.9.2011 e assinado 
pelo Vereador Presidente da Câmara, assim redigido: “Emenda Modificativa assinada 

pelos senhores Vereadores, elevando de 7,6% (proposta original) para 15% o reajuste 

concedido aos professores do Magistério – professores efetivos e contratados – e 

também elevando de 12% para 15% o reajuste salarial concedido aos profissionais do 

quadro efetivo do magistério, do Anexo I”. Afirma o requerente que o novo projeto, de 
autoria do Poder Legislativo, alterou os vencimentos fixados no Anexo I do Quadro do 
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Magistério, e que tal Lei viola o princípio da separação dos poderes. Pede seja declarada 
a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.089/2011. De início, não se nega que é 
privativa do Executivo a iniciativa de projetos de lei que versem sobre servidores 
públicos integrantes de seu quadro, bem como suas respectivas remunerações. No caso, 
ao que ressai da própria inicial, esse princípio não foi desatendido, uma vez que a 
iniciativa do projeto de lei em questão foi do Executivo local. De outro lado, é sabido 
que projetos de lei de iniciativa privativa do Executivo podem receber emendas do 
Legislativo. No entanto, essas emendas não podem desnaturar o projeto inicial. Da 
mesma forma, não podem criar despesa para o Poder Público, sob pena de serem 
inconstitucionais (art. 68, I, da Constituição Estadual,). Ao que se vê dos autos, ao 
projeto original, encaminhado à Edilidade pelo Poder Executivo, foram apresentadas 
emendas que aumentaram vencimentos em níveis acima daqueles que ali constavam. 
Criaram, portanto, despesas para a Administração. Trata-se de indevida ingerência do 
Legislativo na esfera do Executivo, a violar o princípio da separação entre os Poderes 
(Constituição Estadual, art. 173). É o caso do projeto de lei nº 004/11 (fl. 19). Assim, 
são inconstitucionais as alterações a que procedeu a Edilidade no projeto de lei em 
questão, que resultou na Lei Municipal nº 1.089, de 18 de novembro de 2011, do 
Município de Rio Novo. É de se destacar que da declaração da inconstitucionalidade 
dos dispositivos legais alterados pela emenda não importa na vigência do projeto 
original. Como sabido, com a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei, o 
que passa a vigorar não é o original de seu projeto, que não foi aprovado pela Edilidade, 
mas a legislação por ela revogada (trata-se de uma hipótese de efeito repristinatório). 
Nesses termos, conheço do pedido e o julgo procedente para declarar a 
inconstitucionalidade Lei nº 1.089, de 18 de novembro de 2011, do Município de Rio 
Novo. Des. Kildare Carvalho (REVISOR) - DE ACORDO COM O(A) 
RELATOR(A).OS DEMAIS DESEMBARGADORES VOTARAM DE ACORDO 
COM O RELATOR. SÚMULA: "JULGARAM PROCEDENTE A 
REPRESENTAÇÃO".  ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 05/2013. “Cria o 
Conselho Municipal da Juventude de Rio Novo CMJ-RN e o Fundo de Integração da 
Juventude FINJUV e dá outras providências”. Encaminhado a todas as Comissões para 
emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra com o vereador Allan Borges. Há uma 
dúvida a respeito deste projeto, ele não havia sido colocado e novamente ele está 
voltando? Acredito que ele entrou em pauta, parece que ele está retornando a casa. 
Palavra com o vereador Eder Lima. O erro jurídico que nós não iremos cometer hoje, 
nós vereadores votando o seu projeto de Castração estaremos cometendo o mesmo erro 
jurídico. Sei que este projeto é realmente inconstitucional, já avisei ao Executivo que 
entraria hoje com o projeto, enviaria para lá e seria de autoria deles. Palavra com a 
presidente Dulcimar Prata. A mesa decidiu que qualquer projeto que esteja em pauta 
será votado, o Executivo terá liberdade para vetar ou não. Palavra com o vereador Alan 
Borges. A questão dos trâmites desta casa, o projeto terá o meu voto, não vejo 
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inconstitucionalidade nenhuma no projeto, ele é de grande utilidade, minha lembrança é 
somente por conta do Regimento Interno. Em 1° votação. Aprovado por unanimidade 
dos presentes. 02 – Emendas ao Projeto de Lei n°. 07/2013. Que dispõe sobre a 
criação do plano de castração visando controle populacional dos animais abandonados 
no Município de Rio Novo. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Allan 
Borges. Anteriormente eu havia conversado com o vereador Guilherme e comuniquei 
também ao vereador Eder, que dentro da questão de não criarmos custos para o 
município, uma questão de destaque é sobre os chips, que cabe ao município 
regulamentar, assim daríamos uma solução mais simples para o município e aos poucos 
melhoraríamos o monitoramento dos animais. Palavra com o vereador Eder Lima. Que 
seja suprimido o inciso terceiro, para que não haja problema algum e a emenda seja 
aprovada e que o inciso quarto passe a ser inciso terceiro. Não temos ideia dos custos 
com o Chip, Veterinário, etc., o Assessor Jurídico já em seu parecer nos alertou para 
alguns pontos sobre a necessidade do impacto financeiro nos projetos. Em 1° e única 
votação. Aprovada por unanimidade dos presentes emenda com inciso terceiro 
suprimido e inciso quarto passando a ser inciso terceiro. 03 – 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.” Encaminhado a Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final, com suas emendas 
inseridas. Em 2° votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – 
Requerimento n°. 94/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Allan 
Borges. Quem me alertou para este fato foi o Jorge “Babaloo”. É até na área onde atuei 
na Câmara de Juiz de Fora. Precisamos ter a noção do real valor do patrimônio do Poder 
Executivo, assim até a própria população ajudará na fiscalização. Outra coisa é levantar 
a situação dos imóveis do Poder Executivo, é uma ideia que é praticada em vários 
municípios do país. Palavra com o vereador Eder Lima. Gostaria de assinar junto este 
requerimento, assim mantemos a cobrança a respeito do assunto. Em 1° e única votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes. 05 – Indicação n°. 95/2013. Em 1° e única 
discussão. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. Este trecho fica próximo à oficina 
do Paulinho do Mozart, algumas vezes atrapalha os moradores na região. Palavra com o 
vereador Guilherme Nogueira. O trânsito de Rio Novo merece uma reestruturação 
completa, vários pontos merecem atenção, esta esquina aqui próxima do Eto é muito 
perigosa, outro local que por diversas vezes já aconteceram pequenos acidentes é no 
final da Franklin Procópio, na esquina próxima do Chamé é muito perigosa, deve-se 
fazer esta readequação para que não tenhamos nenhum tipo de acidente em nosso 
município. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 06 – 
Indicação n°. 96/2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade 
dos presentes. 07 – Requerimento n°. 97/2013. Em 1° e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes. 08 – Indicação n°. 98/2013. Em 1° e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – 
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Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Desde que entrei para a vida pública 
participo dos vários encontros existentes, tivemos a felicidade de participar do Encontro 
Técnico do Tribunal de Contas 2013, estavam presentes várias autoridades, também o 
presidente da Assembléia Legislativa, que fez um discurso extremamente objetivo, lá 
tivemos a oportunidade de conhecer a Sílvia Araújo, que ministrou uma palestra a 
respeito de Licitações, foi uma ótima experiência. Aproveito para agradecer a Mesa 
Diretora por ceder a Sala da Presidência para os trabalhos da Comissão Especial, 
esperamos que muito em breve possamos relatar os resultados do nosso trabalho. 
Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Hoje Rio Novo recebeu autoridades Militares 
da alta patente da Polícia Militar em uma conversa no gabinete do Executivo, foi uma 
ótima oportunidade para colocarmos em discussão os assuntos que envolvem a 
segurança pública da cidade, a visita foi muito importante. Palavra com o vereador José 
Adriano. Quero parabenizar a Mesa diante da atitude de agilizar os projetos que entram 
em pauta. A respeito da reunião que pedi que fosse feita com as autoridades militares, já 
existe alguma previsão? Temos o mais rápido possível que realizar este encontro e 
buscarmos solução para o problema dos furtos em nossa cidade. Palavra com o vereador 
Allan Borges. A respeito do assunto Segurança Pública, quero relatar que ontem 
estivemos em Guidoval conhecendo o Projeto Olho Vivo, que monitora a cidade. Fiquei 
sabendo que a pessoa que instalou o sistema lá é cunhado de um morador rionovense. 
Lá, o comércio, em parceria com o Poder Público, conseguiu instalar este sistema, o 
Banco do Brasil doou R$10.000,00 para o projeto, Rio Novo tem três agências 
bancárias, mais as lotéricas. Conversando chegamos a avaliar alguns pontos do 
município que poderão ter estas câmaras instaladas. Esta semana presenciei uma cena 
na Praça Marechal, por volta de 22h30, havia um cavalo pastando em plena praça, eu já 
vi este animal nas mídias sociais, por volta de meia-noite o animal estava próximo a 
igreja, eu resolvi ligar para a Polícia Militar, a ligação levou um tempo para ser 
atendida, não me lembro qual o nome do soldado que me atendeu, eu disse que gostaria 
de ser fiel depositário deste animal, mas houve uma grande demora em ser atendido, só 
estou narrando este fato por conta de que se nós como vereadores, demoramos a ser 
atendidos, imagine o cidadão comum. Ontem em conversa com um policial militar ele 
me disse muita coisa, dizem que sabem quem comete os crimes, mas não prendem 
porque a justiça vai soltar, mas a instituição não pode agir desta forma, tem que prender 
quantas vezes forem necessárias. Palavra com o vereador José Adriano. Não sei se o 
vereador Eder se lembra do que eu disse a prefeita agora pouco na entrada da prefeitura: 
“prefeita, os gastos tem que ser cortados de cima para baixo”, eu sou rionovense, gosto 
de Rio Novo, temos que conversar, não adianta ficar querendo falar mal do Executivo, 
tudo precisa ser conversado. Estamos todos no mesmo barco, queremos ajudar o 
município. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Mais dois pontos importantes 
sobre o projeto olho vivo é que cerca de 80% dos furtos foram reduzidos, o que mais 
chamou atenção é que Guidoval conta com dois policiais, a cidade é quase do tamanho 
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de Rio Novo. Palavra com o vereador Eder Lima. Quero apenas lembrar que se 
verifique o prazo de votação das Contas do Marco Aurélio e que gostaria de saber qual é 
a empresa que está auxiliando a Comissão Especial de Inquérito. Ao vereador Allan, 
digo que entendo que temos que ter cuidado com o que falamos, o mal vem de lá 
também, eu falei aqui que o ônibus escolar amarelo pode agora ser utilizado para 
transportar universitário, o Thiago me procurou, porque disseram para ele que eu falei 
para não usarem mais os ônibus dele no transporte de alunos. Não havendo mais quem 
desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão, mandando que se lavrasse a 
presente Ata.  

 


