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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1134/2013 
 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 06 de setembro de 2013. 

 
 
 

Aos 06 (seis) dias do mês de setembro 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, 
Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Dionísio Da Dalt Neto, Sebastião José 
Esperança. Respondeu por ausência o vereador José Adriano Tostes Xavier. ATA – 
Dispensada a leitura da Ata n°. 1133/2013, foi à mesma aprovada por unanimidade dos 
presentes. EXPEDIENTE – 01– PROJETO DE LEI Nº013/2013. Cria o Programa 
Municipal Antidrogas de Rio Novo - PROMAD, o Conselho Municipal de Políticas 
sobre Drogas de Rio Novo, o Fundo Municipal Antidrogas de Rio Novo, na forma que 
indica, e dá outras providências. Rio Novo 23 de agosto de 2013. Maria Virgínia do 
Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02 – Ofício PM/2013/0263. Do: Gabinete da 
Prefeita Municipal. Para: Ilmo. SR. Eder Lima Moreira. Vereador da Câmara Municipal 
de Rio Novo. Ref.: Projeto de Lei n°. 05/2013. Em atenção ao Projeto de Lei acima 
enviado pelo nobre Vereador referente à Criação do Conselho Municipal da Juventude 
de Rio Novo CMJ-RN, venho por meio deste primeiramente cumprimenta-lo 
cordialmente, reconhecendo a relevância da valiosa pretensão do ilustre Edil. Contudo, 
diante das circunstâncias apresentadas no exposto que segue em anexo, VETO o 
referido projeto INTEGRALMENTE. Sem mais, subscrevemo-nos com elevado apreço 
e distinta consideração. Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. Rio Novo, 05 de setembro de 2013. 03 – Projeto de Lei n°. 15/2013. 
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014/2017. Rio Novo, 30 de agosto 
de 2013. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 04 – Projeto de Lei 
n°. 16/2013. Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Novo para o 
exercício financeiro de 2014. Rio Novo, 30 de agosto de 2013. Maria Virginia do 
Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 05 – Projeto de Lei n°. 17/2013. Dispõe sobre 
concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. 
Rio Novo, 30 de agosto de 2013. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. 06 - REQUERIMENTO 102 /2013. Ref.: Indicação. Que seja CRIADA 
ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL A SALA MULTIFUNCIONAL PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS a título de suprir a ausência da sala 
específica que funcionava na Escola Municipal Dr. Onofre Dias Ladeira, bem como 
para garantir uma solução municipal frente ao impedimento que as leis estaduais 
apresentam, sobretudo para financiamento da educação destes alunos. Para tanto segue a 
ideia para esta proposta. JUSTIFICATIVA: Esta ideia foi extraída e adaptada para nossa 
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cidade da proposta feita pelo site Educadora Especial. Tendo em vista ser um modelo 
possível e criativo e por Rio Novo não apresentar programa de atenção escolar especial 
para os portadores de necessidades especiais e além da política do Estado de 
financiamento da educação não apresentar recurso destinado a este público – por tudo 
isso, é que das propostas estudas a melhor por mim indicada é a que segue. Partindo do 
princípio que os mesmos podem e devem ser matriculados na rede municipal de ensino, 
esta Sala Multifuncional garantia, de outra forma e legalmente constituída, a 
possibilidade de continuidade de atendimento aos alunos da conhecida sala especial do 
Onofre. NA LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESPECÍFICA SOBRE A INCLUSÃO: Cada 
vez mais alunos com necessidades educativas especiais se apresentam para estudo, 
tendo em vista a abertura trazida pelo tema da inclusão. Na Constituição Federal de 
1988, o artigo 205 prevê o direito de todos à educação e o artigo 208 prevê o 
atendimento educacional especializado, e a inclusão escolar, fundamentada na atenção à 
diversidade, exigindo mudanças estruturais nas escolas comuns e especiais. Hoje em dia 
inclusive há necessidade de duas professoras iniciarem o curso de capacitação e todos 
os demais professores da escola cursarem uma pós-graduação na área e há oportunidade 
de recebermos do MEC uma sala multifuncional para o Município. Segundo o Art. 205 
da Constituição, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família; será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. Já no Art. 206, diz que o ensino será ministrado com base no princípio 
de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. A escola é o meio 
mais favorável para a educação de todas as pessoas. Na riqueza do convívio com a 
diversidade é que há o verdadeiro crescimento. A Declaração de Salamanca, 1994, 
afirma que todas as crianças tem necessidades e aprendizagens únicas, tem direito a ir à 
escola de sua comunidade, com acesso ao Ensino Regular, e os Sistemas Educacionais 
devem implementar programas, considerando a diversidade humana e desenvolvendo 
uma pedagogia voltada para a criança. “Escolas regulares com orientação inclusiva 
constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação 
para todos.” Com o objetivo de tornar a escola um espaço democrático que acolha e 
garanta a permanência de todos os alunos, sem distinção social, cultural, étnica, de 
gênero ou em razão de deficiência e características pessoais, o Ministério da Educação 
implementa uma política de inclusão que pressupõe a reestruturação do sistema 
educacional. Atendendo as necessidades educacionais especiais e respeitando seus 
direitos, a Sala de Recursos Multifuncionais favorecerá o processo de inclusão 
educacional, trabalhando com alunos em turno inverso ao ensino regular à que estão 
matriculados, orientando pais e professores. De acordo com o Parecer CNE/CEB 
número 17/2001: [...] Todos os alunos, em determinado momento de sua vida escolar 
podem apresentar necessidades educacionais especiais, e seus professores em geral 
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conhecem diferentes estratégias para dar respostas a elas. No entanto, existem 
necessidades educacionais que requerem, da escola, uma série de recursos e apoios de 
caráter mais especializados que proporcionem ao aluno meios para o acesso ao 
currículo. Além das competências que os professores necessitam para proporcionar uma 
educação de qualidade para todos, muitas vezes, são necessárias ajuda técnicas ou 
equipamentos específicos (Tecnologias Assistivas) para atender às necessidades 
educacionais especiais, bem como a atuação conjunta de outros profissionais na 
promoção da acessibilidade. A utilização das Tecnologias Assistivas (TA’s) para o 
“apoderamento” do aluno com necessidades educacionais especiais, possibilitando ou 
acelerando o seu processo de aprendizado, desenvolvimento e inclusão social é uma 
maneira concreta de neutralizar as barreiras causadas pela deficiência e inserir esse 
indivíduo nos ambientes ricos para a aprendizagem, proporcionados pela cultura. Para o 
ingresso na Sala Multifuncional o aluno deve estar matriculado e frequentando o Ensino 
Fundamental, o que garantirá a vinda de recurso per capta por aluno, como acontece 
com os demais. O serviço pode estender-se a alunos de escolas próximas nas quais 
ainda não exista esse atendimento. A proposta pedagógica da sala multifuncional deve 
levar em conta a complexidade e seriedade das necessidades do atendimento aos alunos 
com doenças mentais, bem como dos aspectos referentes á prevenção, reabilitação e a 
cooperação sistemática dos que intervém no processo, tais como: o individuo, a família, 
a rede de serviços de saúde mental e a comunidade. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 
04 de setembro de 2013. Eder Lima Moreira. Vereador Proponente. Assinam juntos 
todos os vereadores. 07 - REQUERIMENTO n°. 103/2013. Ref.: Indicação. Que seja 
encaminhado ofício ao Executivo Municipal, a Polícia Militar e ao Juiz da Comarca de 
Rio Novo constando a indicação para que seja criado o Programa de Guarida Itinerante 
da Polícia Militar nos bairros de Rio Novo. JUSTIFICATIVA: Sem dúvida a questão da 
segurança pública em Rio Novo já ultrapassou os limites da espera por práticas que 
inibam a violência de forma geral. A minha ideia com este requerimento, logicamente 
com os esforços que já vem sendo feitos para o aumento do efetivo da Polícia Militar de 
Rio Novo, é criar uma força tarefa envolvendo a comunidade para fazer com que a força 
do Estado seja sentida em todos os lugares do município através da Guarida Itinerante 
da Polícia Militar. Trata-se da disponibilização de um veículo tal como os utilizados 
pela fiscalização da balança na estrada de Goianá – que é móvel e possui espaço para 
um escritório. Para ficar mais fácil seria no formato do utilizado pelos conhecidos Ki-
lanchões móveis. Ele, através de um cronograma sigiloso, se movimentaria pela cidade 
garantindo assim maior proximidade entre a PM e a comunidade. Por que envolver 
Executivo e Judiciário? O Executivo por conta do contrato de manutenção que existe 
das viaturas e para aumentar a cobrança do Estado para aumento de efetivo e o 
Judiciário para que possa destinar o recurso de aplicação de multas em penalidades para 
a aquisição ou mesmo para a construção deste veículo. Mas, sobretudo, por haver uma 
grande necessidade de união destas forças para o combate à violência em nossa cidade. 
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Sala das sessões “Messias Lopes”, 04 de setembro de 2013. Eder Lima Moreira. 
Vereador Proponente. 08 - REQUERIMENTO N°. 104/2013. Exma. Sra. Josicarla 
Fonseca Lima. DD. Secretária de Saúde de Rio Novo – MG. Os Vereadores que 
subscrevem nos termos regimentais e em razão dos motivos que a seguir expõem, vem 
solicitar a esta Secretaria informações sobre: * como está sendo feita a coleta e 
transporte do lixo infectante no município de Rio Novo; * se os funcionários 
responsáveis pelo serviço receberam treinamento para a execução desse serviço 
específico; * cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Rio Novo e a 
ACISPES a respeito do transporte sanitário. JUSTIFICATIVA: Diversos munícipes nos 
procuram alegando que tem visto esse lixo ser transportado pela caminhonete da 
prefeitura e questionando se esse tipo de transporte é adequado e seguro. Câmara 
municipal de Rio Novo 05, de setembro de 2013. Sebastião José Esperança, Guilherme 
Souza Nogueira, Vinicius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto do Carmo Mattos e 
Dulcimar Prata Marques. Assina junto vereador Eder Lima Moreira. 09 - Ofício: 
PM/2013/0253. Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Ilma. Sra. Dulcimar Prata 
Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: Comunicação (faz). Em 
atenção ao ofício n°. CM/2013/132 comunicamos a essa egrégia Câmara Municipal que 
manteremos o veto ao Projeto de Lei n°. 07/2013, não efetuando a sanção do mesmo, 
desta forma efetuamos tal comunicado para que essa Edilidade tome as providências 
cabíveis legais. Sem mais, subscrevemo-nos com elevado apreço e distinta 
consideração. Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. Rio Novo, 03 de setembro de 2013. 10 - Ofício: PM/2013/0255. Do: 
Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Ilma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: Responde através deste requerimento n°. 
100/2013 de autoria do vereador Dionísio Da Dalt Neto. Atenciosamente. Maria 
Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. Rio Novo, 05 de setembro de 2013. 
11 - Ofício: PM/2013/0256. Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Ilma. Sra. 
Dulcimar Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: 
Responde através deste requerimento n°. 099/2013 de autoria dos vereadores Sebastião 
José Esperança, Guilherme Souza Nogueira, Vinicius Carvalho de Araújo, Carlos 
Alberto do Carmo Mattos e Dulcimar Prata Marques. Atenciosamente. Maria Virginia 
do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. Rio Novo, 05 de setembro de 2013. 12 - 
Ofício: PM/2013/0264. Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Ilma. Sra. Dulcimar 
Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: Responde através 
deste requerimento n°. 091/2013 de autoria do vereador Dionísio Da Dalt Neto. 
Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. Rio Novo, 
06 de setembro de 2013. 13 - Ofício: PM/2013/0267. Do: Gabinete da Prefeita 
Municipal. Para: Ilma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal 
de Rio Novo. Ref.: Responde através deste requerimento n°. 084/2013 de autoria do 
vereador Allan Martins Dutra Borges. Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento 
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Ferraz. Prefeita Municipal. Rio Novo, 06 de setembro de 2013. 14 - Ofício: 
PM/2013/0262. Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Ilma. Sra. Dulcimar Prata 
Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: Responde através deste 
requerimento n°. 063/2013 de autoria do vereador Dionísio Da Dalt Neto. 
Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. Rio Novo, 
05 de setembro de 2013. 15 - Ofício: PM/2013/0265. Do: Gabinete da Prefeita 
Municipal. Para: Ilma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal 
de Rio Novo. Ref.: Responde através deste requerimento n°. 044/2013 de autoria dos 
vereadores Sebastião José Esperança, Guilherme Souza Nogueira, Vinicius Carvalho de 
Araújo, Carlos Alberto do Carmo Mattos e Dulcimar Prata Marques. Atenciosamente. 
Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. Rio Novo, 05 de setembro de 
2013. 16 - Ofício: PM/2013/0266. Do: Gabinete da Prefeita Municipal. Para: Ilma. Sra. 
Dulcimar Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: 
Responde através deste requerimento n°. 019/2013 de autoria do vereador Eder Lima 
Moreira. Atenciosamente. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 
Rio Novo, 05 de setembro de 2013. 17 - Ofício GABIN/CONTAB.47/2013. 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 julho 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 Nº013/2013. Cria o 
Programa Municipal Antidrogas de Rio Novo - PROMAD, o Conselho Municipal de 
Políticas sobre Drogas de Rio Novo, o Fundo Municipal Antidrogas de Rio Novo, na 
forma que indica, e dá outras providências. Encaminhado a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – Ofício PM/2013/0263. Do: Gabinete da 
Prefeita Municipal. Para: Ilmo. SR. Eder Lima Moreira. Vereador da Câmara Municipal 
de Rio Novo. Ref.: Projeto de Lei n°. 05/2013. Em atenção ao Projeto de Lei acima 
enviado pelo nobre Vereador referente à Criação do Conselho Municipal da Juventude 
de Rio Novo CMJ-RN, venho por meio deste primeiramente cumprimenta-lo 
cordialmente, reconhecendo a relevância da valiosa pretensão do ilustre Edil. Contudo, 
diante das circunstâncias apresentadas no exposto que segue em anexo, VETO o 
referido projeto INTEGRALMENTE. Sem mais, subscrevemo-nos com elevado apreço 
e distinta consideração. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. 
Em 1° e única votação. Foram chamados nominalmente os vereadores para proceder à 
votação do veto. Rejeitado o veto por unanimidade dos presentes. 03 – Projeto de Lei 
n°. 15/2013. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014/2017. 
Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. 04 – Projeto de Lei n°. 
16/2013. Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Novo para o exercício 
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financeiro de 2014. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. 05 – 
Projeto de Lei n°. 17/2013. Dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades 
que menciona e dá outras providências. Encaminhado a todas as Comissões para 
emissão de parecer. 06 – Requerimento n°. 102/2013. Em 1° e única discussão. Palavra 
com o vereador Eder Lima. Reconheço algumas falhas neste requerimento, mas ele é a 
base legal para que não tenha mais justificativas de que a sala não pode funcionar. Acho 
que não devem ficar desamparados, se existir esta sala multifuncional, elas poderão ser 
atendidas juntamente com as outras que já estão matriculadas, e pode ser de imediato 
uma instalação feita pelo próprio executivo, sendo um programa municipal de atenção 
aos portadores de necessidade especial. Como o próprio Allan disse na última semana 
para que mantivesse a sala que já funciona há muito tempo, eu disse que está 
acontecendo o mesmo com o Hospital Aragão em Juiz de Fora. Palavra com o vereador 
Guilherme Nogueira. Em uma visita que fiz a escola em Furtado de Campos, 
comentamos que realmente estes alunos valorizam muito a oportunidade de frequentar 
uma sala de aula, temos mesmo que conseguir algo para eles, espero que o Executivo 
abrace a causa. Palavra com o vereador Allan Borges. Temos mesmo que nos empenhar 
mesmo para que esta indicação seja muito em breve acatada pelo Executivo tomando 
ações imediatas, que se busque uma solução simples incialmente e vá melhorando 
gradativamente, mas que o programa comece a funcionar o mais rápido possível. Em 1° 
e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 07 - Requerimento n°. 
103/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Eder Lima. Este 
requerimento também é o início de uma ideia, é o princípio de junção das forças do 
município para levar segurança aos bairros do município, mas, sobretudo, para envolver 
o Judiciário. Por exemplo, em Santos Dumont, passou por lá um Juiz que fez surgir um 
esporte novo que ninguém conhecia, que é o badminton, tudo através do trabalho do 
Judiciário, seria bom até mesmo tomarmos conhecimento. É um programa social e 
envolve o Executivo, tendo em vista o contrato de manutenção dos veículos, etc. Em 1° 
e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 08 - Requerimento n°. 
103/2013. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Um 
dos grandes ganhos que o município teve nos últimos anos foi à solução para o Lixo 
Hospitalar, a partir da ACISPES foi possível fazer o recolhimento do Lixo Hospitalar. 
Com este requerimento acreditamos que poderemos regularizar a situação. Palavra com 
o vereador Allan Borges. Quero lembrar também que esta semana vi no final da Rua 
São José um lixão que há anos é jogado naquele local, um escândalo, para próxima 
semana quero até fazer um requerimento para que o Executivo busque uma solução para 
o problema. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra 
com a presidente Dulcimar Prata. Está causando um desconforto muito grande para nós 
o som alto dos carros de propaganda próximo ao hospital e ao asilo, outra coisa é a 
questão de fazermos um requerimento solicitando policiamento na hora da saída escolar. 
PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Eder Lima. Quero fazer um pedido a 
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mesa, a respeito de um requerimento que fiz em março, para que fosse criado uma 
comissão para revisão do Regimento Interno, da Lei Orgânica e do Código de Posturas 
do Município. Inclusive aumentar as multas em relação a lixo e também ao som dos 
carros, podemos atualizar os valores, isto eu me lembro de que era uma cobrança 
constante do Almirante Tosta, a atualização do Código do Postura. Palavra com o 
vereador Vinícius Araujo. Sobre as subvenções sociais, vejo maior necessidade de 
alteração para nossa Santa Casa e a Fundação Chico Boticário, que está funcionando lá 
na Maçonaria atualmente. Futuramente podemos avaliar estes assuntos. Palavra com o 
vereador Guilherme Nogueira. Outra coisa que temos que estar atentos é a respeitos dos 
critérios dos valores para as associações, por exemplo,  a Associação do Bairro Água 
Branca tem um valor e outras associações com valor diferente, é algo que temos que 
avaliar. Aproveito também o momento para falar resumidamente o teor de nossa 
conversa na segunda-feira na sede da COPASA, primeiramente porque acabamos 
sabendo que muito do que cobramos aqui não está chegando até o Diretor de Operações. 
Ele nos prometeu a troca dos canos, já nos informou que o processo de licitação para 
troca dos canos está em andamento, haverá um novo equipamento para atender o Bairro 
Água Branca. A respeito do Bairro Recanto da Lagoinha, deixamos bem claro que 
passado um determinado tempo e nada for solucionado, nós voltaremos lá com certeza,  
falamos também a respeito do calçamento no Bairro Nossa Senhora Aparecida, que 
passou por problemas. Anteriormente era fácil contratar pessoas no regime de RPA, 
como agora já não pode mais ser feito assim, resolver problemas com calçamento como 
o caso do bairro tornou-se mais complicado, foi bom para que a diretoria pudesse ver o 
nível de descontentamento em que está a população em relação à COPASA no 
município. Palavra com o vereador Allan Borges. Não poderia deixar de comentar os 
ofícios enviados pelo executivo, um deles a respeito dos moradores do parque de 
exposições, vocês sabem que de toda forma tentamos preservar o ser humano, 
infelizmente neste ofício ficou um pouco distorcido, já veio com atraso, mas vamos 
aguardar a solução. Outro ofício é a respeito dos trailers, a Lei Federal é bem clara, 
onde há bebida diurética tem que existir banheiro. Nós tivemos a reunião quarta-feira 
com o executivo e eu levantei a questão de como o executivo tem se direcionado a esta 
casa, mas falta um pouquinho de orientação política a Sra. Prefeita, porque nossos 
projeto foram vetados e depois derrubamos o veto como fizemos hoje e o executivo 
comunica que mantem o veto. Ficou clara a brecha para o executivo ir lá questionar no 
judiciário, bastaria o executivo não ter manifestado, não sei o que querem fazer lá na 
frente, mas podem buscar na justiça algo. Parece-me que lá no fundo aquela reunião foi 
apenas teórica e não prática. Palavra com o vereador Eder Lima. Em relação a semana 
da pátria, quero que conste em ata, eu fui no primeiro dia e a minha ausência é por conta 
do meu trabalho, amanhã estarei no horário previsto. Em relação aos trailers eu discordo 
um pouquinho, no dia que nós tivermos uma estrutura que garanta que eles saiam dessa 
área e possam ir para outra aí poderemos cobrar. Não vejo com bons olhos uma política 
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de remanejamento deles para outro lugar. Em relação ao veto eu entendi, o veto foi o 
mesmo parecer jurídico que o Dr. Brenildo deu em relação ao meu. Palavra com o 
vereador Guilherme Nogueira. A intenção é justamente isso, para que desse prioridade 
aqueles que estão em locais públicos. O requerimento ainda não chegou ao patamar de 
solicitar a retirada de todo os trailers. Solicitamos apenas que fossem tomadas 
providências quanto aos trailers da Avenida Governador Valadares e Praça Jair Ladeira, 
que estavam abandonados há um bom tempo. O da Avenida Governador Valadares, 
para nosso espanto, foi reformado e aberto alguns dias pós o nosso requerimento. 
Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria de dizer que sabemos das necessidades 
imediatas que o município vem passando, mas com prazo o município pode buscar uma 
forma legal de auxiliar essas pessoas. Não podemos deixar Rio Novo se tornar um 
mercado persa. Em relação aos vetos, não vejo nenhum outro motivo que não seja 
questão política. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Hoje eu vim aqui na 
secretaria e cobrei a ambulância para Santa Casa, são certas coisas que temos que largar 
de lado nossos “melindres” e procurar sempre resolver os problemas. Vir direto nas 
repartições tentar resolver. Palavra com o vereador Allan Borges. Não falei que ela nos 
recebeu mal, mas quero ver na prática. Não quero criar guerra com isso, mas há 
situações que precisam ser refletidas. Ela mesma nos disse que ainda está aprendendo 
algumas coisas. Na resposta do veto senti que faltou orientação a ela. Espero que 
quando essa casa for afrontada mostremos a população que esta casa tem a sua força. 
Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão 
mandando que se lavrasse Ata.  

 


