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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1135/2013 
 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11 de setembro de 2013. 

 
 
 

Aos 11 (onze) 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 e José Adriano Tostes Xavier. 
ATA – Dispensada a leitura da Ata n°. 1134/2013, foi à mesma aprovada com uma abstenção do 
vereador José Adriano Tostes Xavier por não estar presente a sessão anterior. EXPEDIENTE – 
EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 008/2013. “Dispõe sobre a revisão geral anual e dá 
outras providências”. Rio Novo, 08 de maio de 2013. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. 
Prefeita Municipal. 02 – Projeto de Lei n°. 009/2013. “Concede reajuste salarial aos 
profissionais do Magistério do município de Rio Novo e dá outras providências”. Rio Novo, 08 
de maio de 2013. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal.03 – Estudo 
Referente à Folha de Pagamento Junho de 2012 a Julho de 2013. Município de Rio Novo.  
Período de apuração Valor da folha no 

mês 
Diferença em valores a cada 
mês 

Comparativo mês a mês em 
porcentagem . 

Folha de agosto 2012 
 

R$        484.559,14 
R$ 6.924,71  

 

( + ) 1,45% 
 

Folha de setembro 2012 
 

R$        491.363,49 R$ 6.804,35 ( + ) 1,40% 

Folha de outubro de 2012 
 

R$        470.380,29 R$ 20.983,20 
( -  ) 4,27 % 

 

Folha de novembro de 2012 
 

R$        432.125,72 R$ 38.254,57 ( -  ) 8,13 % 

Folha de dezembro de 2012 
 

R$        464.714,82 R$ 32.589,10 ( + ) 7,54% 

13Salário de 2012 
 

R$        473.362,55 R$ 8.647,73 ( + ) 1,86 % 

Folha de janeiro de 2013 
 

R$        521.997,71 R$57.282,89 ( + ) 12,33% 

Folha de fevereiro de 2013 
 

R$        546.366,58 R$24.368,87 ( + ) 4,67% 

Folha de março de 2013 
 

R$        503.906,70 R$ 42.459,88 
( - ) 7,77% 

 

Folha de abril de 2013 
 

R$        521.177,89 R$17.271,19 
( + ) 3,43% 

 

Folha de maio de 2013 
 

R$        502.559,11 -R$18.618,78  
 ( - ) 3,57% 

 

Folha de junho de 2013 
 

R$        522.626,11 R$20.067,00 
( + )3,99% 

 

Folha de julho de 2013 
 

R$        519.319,25 R$ 3.306,86 
( - ) 0,63% 
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A folha em julho de 2013 já se encontrava acima do limite legal permitido pela lei de 
responsabilidade Fiscal. Houve um aumento de 12,33% da folha de 2012 para 2013. Houve um 
aumento médio de 11,56% na folha de 2012 para 2013. As reduções observadas nos meses de 
março, maio e julho não alcançaram o objetivo de reduzir a folha, pois a mesma já estava 
comprometida em demasia nos meses anteriores e continuou tendo acréscimos significativos nos 
meses anteriores e continuou tendo acréscimos significativos nos meses de abril e junho. Valores 
considerados para apuração do percentual de aumento. 
Situação Valores apurados Observação 

Valor da Folha (07/2013)  R$        481.107,29  Folha do mês 07/2013, 
somada ao INSS da 
competência Valor do INSS (07/2013)  R$        100.667,87  

Total  R$        581.775,16  

   

Subsidio (Prefeito)  R$           (9.206,30) Redução de valores não 
considerados no gasto 
com pessoal Subsidio (Vice-Prefeito)  R$           (2.659,67) 

PSF  R$         (43.266,80) 

Subsidio (Secretários)  R$           (8.700,00) 

Valor com descontos  R$        517.942,39  

   

13º Salário  R$          43.161,87  Inclusão de valores 
proporcionais de 13º 
salário e férias  1/3 de Férias  R$          14.387,29  

Valor a Corrigir  R$        575.491,54  

   

RCL(Receita Corrente Líquida) 

 

R$12.080.165,91 Valor total dos últimos12 
meses 
 

RCL(Receita Corrente Líquida)  

 

R$1.006.680,49  
 

Média dos últimos 12 
meses 
 

% Folha últimos 12 meses 
(incluindo /13º Sal/Férias) 57,17 % 

 

Valor considerado: 
R$575.491,54  
 

% Folha últimos 12 meses 
(excluindo/13º Sal/Férias) 51,45 % 

 

Valor considerado: 
R$517.942,39  
 

Percentual de Aumento – Simulação 
Percentual de aumento Valorda Folha Gasto com pessoal 

( media 12 meses) 
Observação 

Inflação de 2012 –  
5,84% 

R$ 609.100,25 60,5% Considerando 13º salário e 
férias. 

 
Observação: Todas as informações aqui contidas tiveram origem nos documentos 
fornecidos pelo executivo municipal. Rio Novo, 09 de setembro de 2013. Organização 
Sistema Ltda. ORDEM DO DIA - 01 – Projeto de Lei n°. 008/2013. “Dispõe sobre a revisão 
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geral anual e dá outras providências”. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de 
parecer. Em 1° discussão. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Como relator da 
comissão especial de inquérito, fazendo um breve resumo a partir do estudo acima, essa folha já 
está ultrapassando em 3% o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal que é de 54%, foi nos 
passada uma simulação em relação a um aumento de 5,84%, incríveis R$ 609.000,00 mil reais, o 
que daria uma média de 6% acima da LRF, foi demonstrado um comparativo percentual da 
folha. Na abertura da comissão foi proposto fazer estes estudos para que de acordo com o 
impacto pudéssemos ver a possibilidade de um aumento maior. Foi contratada uma auditoria 
paralela que ao fazer os estudos apresentou valores muito acima dos apresentados pela 
PLANEJAR. O Executivo tem ferramentas para identificar isso. A partir deste momento o único 
método para reduzir tais percentuais será somente a partir de demissões. A prefeita já sabia que 
teria que fazer cortes para cumprir a lei, por outro lado se ela mantiver a folha, chegará a quase 
62% e será gravemente punida pela LRF. Se mantiver isso no próximo ano nem o índice de 
reajuste baseado na inflação poderá ser concedido. Palavra com o vereador Vinícius Araújo. 
Talvez alguém pouco informado acabe dizendo que haverá algum prejuízo por conta da demora 
na votação, mas o que temos feito é analisar minuciosamente o projeto, pois o reajuste é 
retroativo a janeiro de 2013. Palavra com o vereador Allan Borges. Nós vemos aqui uma média 
de acréscimo em relação à última gestão de aproximadamente 10%, isso nos causa estranheza, 
visto que os serviços públicos do município ao invés de melhorar tem é piorado. Criaram mais 
cargos. Acho que houve uma série de erros do executivo, muito mal orientado politicamente e 
tecnicamente. Porque não fez uma auditoria antes de chegar nessa situação? Além de 
improbidade administrativa pode ficar proibido de receber verbas carimbadas. Um município tão 
sofrido e termos de receber mais essa notícia. Vamos votar esse aumento proposto por ela, que 
causará mais problemas ao município. Eu poderia protestar, mas vou votar, porque meu voto 
contra ou a favor não vai alterar. Se todos nós votarmos contra nem esse aumento vocês terão. 
Tive notícia de que o município receberá na próxima semana uma verba do governo federal que 
pode ajudar em alguma coisa. Que não venham com desculpa que terá que parcelar esse 
retroativo de vocês. Que vocês recebam integralmente esse retroativo. Terá que fazer cortes 
senão pagará o preço. Infelizmente a classe de vocês funcionários é muito desunida. Vocês têm 
em ultimo caso o direito de fazer greve, mas de que adianta dois ou três estarem aqui. É a única 
forma de pressão. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Gostaria também de ressaltar que os 
motoristas das ambulâncias que aí estão presentes hoje estão ganhando um salário mínimo. 
Foram cortadas as horas extras e a diária deles é de R$ 8,00 (oito reais). Palavra com o vereador  
Guilherme Nogueira. Entrarmos com uma indicação para que se crie uma tabela de diárias no 
município, mesmo a assessoria jurídica já dizendo que não podemos criar um projeto de lei que 
crie despesas. Até hoje uma diária para Juiz de Fora é de R$8,00, este tipo de gasto não entra 
como gasto com funcionário. Palavra com o vereador José Adriano. A prefeita já está começando 
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a colocar os pés no chão, tivemos uma reunião com ela, onde todos nós pudemos apresentar 
nossos argumentos, eu mesmo disse para a prefeita que o quadro de funcionários do município é 
muito alto. Na ocasião ela me informou que já está começando a fazer demissões, creio que o 
Executivo está acordando para a necessidade de um trabalho conjunto, se o Executivo não 
enxugar a folha será impossível manter o município. Por outro lado, creio que ela está mal 
assessorada. Palavra com o vereador Eder Lima. Vou apenas repetir o que eu disse 
anteriormente, é necessário corte de gastos, e quando eu fui falar que não deveria ter nem 
exposição eu fui criticado pelo vereador Allan Borges dizendo que ao menos festa o povo 
deveria ter. Palavra com o vereador Allan Borges. Eu sinceramente não acredito que o Executivo 
esteja querendo se aproximar do Legislativo. Se hoje eles se propõem a dar um aumento de 6% 
caberia cortar uns quatro ou cinco cargos e dar para categoria de alguns agentes públicos o valor 
proposto mais uns 100 reais por mês. Primeiro foi um compromisso de campanha do grupo de 
vocês, foram promessas grandiosas, a questão de não organização da festa seria prejudicial a 
vocês. Tem que se fazer sim, porque se não amanhã é desculpa para acabar com tudo. Esta casa 
novamente foi desrespeitada, nos reunimos e depois a prefeita manda o veto, aliás ela hoje 
deveria estar lá em São João Nepomuceno, porque elogiou tanto o projeto de castração 
apresentada pelos vereadores de lá. Em 1° votação Projeto de Lei n°. 008/2013. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 02 – Projeto de Lei n°. 009/2013. “Concede reajuste salarial aos 
profissionais do Magistério do município de Rio Novo e dá outras providências”. Encaminhado a 
todas as Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. 
O funcionário da prefeitura Alvarenga nos questionou a respeito do que temos feito por conta de 
melhorias para a classe dos servidores. É o que vocês estão vendo aqui hoje. O papel do vereador 
está sendo cumprindo, eu nunca soube de alguém ouviu falar que alguma Câmara fez um 
levantamento deste para apresentar para os funcionários. Palavra com o vereador Vinícius 
Araújo. Gostaria de fazer um requerimento verbal em forma de indicação para que o Executivo 
adquira um caminhão para transporte de calcário. Palavra com o vereador José Adriano. A 
população está sentindo que se a Santa Casa fechar a sim o município estará em maus lençóis, 
peço a todos que se empenhem para ajudar o nosso Hospital, quem sabe possamos fazer um 
bingo de quatro em quatro meses. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Quero agradecer a 
comissão organizadora do evento que foram incansáveis e o evento foi um sucesso, foi uma 
grande mobilização. Foi cedida a palavra às professoras Maria Aparecida de Oliveira Vieira e 
Sandra Dib, que externaram profunda tristeza pela situação da remuneração dos professores no 
município e pediram providências aos vereadores quanto ao resultado do estudo feito pela 
empresa técnica Organização Sistemas. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, 
foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.  
 


