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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1131/2013 
 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 16 de agosto de 2013. 

 

 

 

Aos 16 (dezesseis) 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, Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira e Dionísio 
Da Dalt Neto. Respondeu por ausência o vereador Sebastião José Esperança. ATA – 
Dispensada a leitura da Ata n°. 1130/2013, foi à mesma aprovada por unanimidade dos 
presentes. EXPEDIENTE – 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”. Sala das Sessões Messias Lopes, Rio Novo, 22 de 
maio de 2013. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. 02 – Ofício Circular SME 
n°. 003/2013. Da: Secretaria Municipal de Educação. Para: Escolas/Instituições. 
Assunto: Desfile Cívico (convida). Ilmos. Srs. Rio Novo completa neste ano seu 143° 
aniversário de emancipação política, ensejo para nossas homenagens a esta terra que 
tanto amamos. Em comemoração a esse acontecimento e aos 191 anos da Independência 
do Brasil, estaremos realizando um desfile cívico, dia 07/09/2013 (sábado), na Praça 
Marechal Floriano, com início às 8:00 horas, abrilhantado pela Banda do Corpo de 
Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, para o qual convidamos e contamos com 
presença dessa instituição/agremiação, prestigiando nossos festejos. Para tal, 
solicitamos a identificação dos alunos, associados ou membros, trajando vestuário 
representativo, portanto, se possível, faixas, bandeiras, escudos, cartazes, ou qualquer 
outro tipo de manifestação significativa para o momento. Desde já, agradecemos e 
apresentamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria 
Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal e Maria Madalena da Silva Martins, 
Secretária de Educação. 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 à Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com a 
presidente Dulcimar Prata.  Faremos uma reunião no dia 22, onde convidamos o juiz, a 
delegada e as autoridades policiais para se reunirem com os vereadores para tratar do 
assunto segurança pública. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Quero falar 
um pouco do “assina mais saúde”, é um tema que dentre estas manifestações, creio que 
com a pressão popular o projeto será aprovado, ele vem requerer que se fixe em lei que 
10% do orçamento bruto seja investido em saúde pela União. Outro assunto é a proposta 
absurda do governo de querer fazer com que as APAES não tenham mais apoio do 
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governo, são temas que serão muito debatidos nos próximos dias. Palavra com o 
vereador Eder Lima. Até trinta de agosto estarão abertas inscrições para vários 
programas de saúde, eu recebi do Reginaldo Lopes a notícia e encaminhei o e-mail para 
o Executivo. Estive com a Josicarla ontem à noite e também a informei para que fique 
atenta com estas novidades, há também outra inscrição de mais de 3.200 entidades que 
serão contratadas para prestação de serviços para acolhimento de pessoas com 
dependência de drogas. Outra coisa é que a respeito do que disse o Guilherme, eu me 
orgulho de dizer que Rio Novo contribuiu com várias assinaturas, fico feliz pela entrega 
pelo Presidente da Assembléia. Quero dizer a Presidente Dulce que eu estarei à 
disposição para reunião com as autoridades, fica aqui a minha prontidão, que possamos 
aproveitar ao máximo a presença destas autoridades. Palavra com o vereador Allan 
Borges. Na última semana eu fui ao Morro Santa Clara e lá me solicitaram um varredor 
de rua, quero fazer até se possível um requerimento Verbal com este assunto. Outra 
coisa é sobre a COPASA, os remendos feitos na cidade estão incomodando toda 
população. Palavra com o vereador José Adriano. A respeito da COPASA, no ano de 
2011 nós estivemos em Belo Horizonte conversando com a diretoria da empresa, na 
ocasião eles disseram que amenizariam os problemas com a água em Rio Novo no ano 
seguinte, mas até hoje nada ainda foi feito. Sobre esta reunião com as autoridades 
militares, creio que seria melhor a população ser informada do assunto para que possa 
vir e participar da reunião. Temos que tomar atitude o mais rápido possível já que 
dentro de alguns meses iniciará o período de chuvas, temos que ir a Belo Horizonte 
novamente, conversar com a diretoria da COPASA. Palavra com o vereador Guilherme 
Nogueira. Verifiquei o tanque da COPASA no Bairro Água Branca, fotografamos e o 
Júlio nos garantiu que ele será reformado e que nos chamará lá quando a reforma estiver 
concluída. Temos que pressionar a COPASA. Deveríamos registrar as irregularidades 
com fotos e montar um relatório para ser entregue ao responsável pela empresa em Belo 
Horizonte. Palavra com o vereador Allan Borges. Como disse o José Adriano, tem hora 
que dá vontade de conclamar a população a romper o lacre da rede de água e não pagar 
e chamar a imprensa para vir aqui, o problema é que poucos teriam essa coragem, até 
mesmo o Aeroporto, agora vejam a Azul que o abandonou quando precisa usar, volta.  
Palavra com o vereador Eder Lima. Creio que a ideia do vereador Guilherme é 
excelente, temos que juntar documentos que assustem a COPASA como, por exemplo, 
assinaturas da população, que encaminhemos que o documento foi protocolado no 
Ministério Público, outro documento que assusta é um manifesto assinado por todos os 
vereadores. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. Gostaria de falar a respeito dos 
requerimentos, tenho um que há mais de trinta dias não teve resposta. A respeito da 
limpeza das ruas, um dos primeiros requerimentos que fiz foi com este conteúdo. A 
respeito da COPASA, quando a empresa veio para cá imaginou-se que melhoraria a 
questão da saúde, mas o que parece é que foi feito um contrato e ninguém negociou 
nada, além de toda documentação é preciso ver o contrato que foi formalizado na época, 
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seria interessante ter acesso a esta documentação para avaliar tudo. Palavra com o 
vereador Allan Borges. A respeito da segurança pública, na última semana eu estava na 
padaria Gerluz e um pedinte estava ali ameaçando os clientes, o Anderson tentou fazer 
contato com a Polícia Militar e não conseguiu, de alguma forma o meu pronunciamento 
chegou aos ouvidos deles. Creio que primeiro fazendo uma reunião com as autoridades 
e em seguida realizando a audiência pública será muito interessante. Foi cedida a 
palavra ao Senhor José Pereira Duprat, que falou sobre o Código Florestal e pediu aos 
vereadores auxílio junto a seus deputados estaduais para que sejam mantidos os termos 
definidos em uma Comissão que discutiu o assunto, pois os produtores rurais não 
querem que seja feita nenhuma alteração em tais termos. Palavra com o vereador Eder 
Lima. Não tenho ligação com Deputado Estadual nenhum, mas o que os vereadores 
tiverem acesso e acharem que a minha assinatura é valida eu estou à disposição. Uma 
ideia seria solicitar quais foram os deputados estaduais que tiveram voto em Rio Novo 
nas últimas eleições e enviar a notificação para eles. Palavra com o vereador Allan 
Borges. É hora mesmo de nos unirmos e fazer tudo em prol do município, sem 
bandeiras políticas. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi 
encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.  

 


