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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1141/2013 

 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 18 de outubro de 2013. 

 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro 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, José Adriano Tostes Xavier, Sebastião 
José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto. ATA – Dispensada a leitura das Atas n°. 
1139/2013 e 1140/2013, foram às mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes.  
EXPEDIENTE – 01 – REQUERIMENTO Nº. 115/2013. 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 feitos reparos na 
quadra do Bairro Cerâmica. JUSTIFICATIVA: O alambrado da referida quadra está 
aberto e há animais invadindo o espaço, o que transmite um aspecto de abandono num 
local utilizado por crianças e jovens que se localiza na entrada de nossa cidade. Rio 
Novo, 15 de outubro de 2013. Dionizio Dadalt Netto. Vereador Proponente. 02 – 
REQUERIMENTO nº. 116 /2013. À Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques. Presidente 
da Câmara Municipal de Rio Novo. REF.: VOTO DE APLAUSO.                                                  
Os vereadores que este subscreve, requer que, após tramitação em plenário, seja 
encaminhado VOTO DE APLAUSO ao Senhor Tadeu Valério de Jesus. Justificativa.                              
A presente Moção de Aplauso tem como objeto, reconhecer o trabalho desempenhado 
pelo Senhor Tadeu Valério de Jesus, que teve a iniciativa de elaborar abaixo assinado 
solicitando do Executivo Municipal, a colocação de redutores de velocidade e 
sinalização defronte aos portões de entrada das escolas, com 496 assinaturas, 
preocupado principalmente com a proteção das crianças e jovens estudantes de diversos 
estabelecimentos do Município. Ante ao exposto e ciente de que é uma homenagem 
justa e oportuna, solicitamos a aprovação da presente Moção de Aplauso. Sala das 
Sessões “Messias Lopes”: Rio Novo, 18 de outubro de 2013. Autoria de todos os 
vereadores. 03 – INDICAÇÃO Nº 117/2013. À Vereadora Dulcimar Prata Marques. 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que subscrevem, 
apresentam como Indicação a ser remetida à Prefeita Municipal de Rio Novo, após 
tramitação regimental, o livro em anexo contendo solicitação assinada por dezenas de 
cidadãos rionovenses, na qual manifestam justa preocupação com o trânsito de veículos 
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pelas ruas de acesso às escolas, principalmente defronte aos portões de entrada. 
Realmente, o trânsito de veículos nos locais mencionados exige o devido cuidado nem 
sempre observado pelos condutores. A instalação de redutores e de uma sinalização 
adequada é uma medida urgente, necessária e da competência do Executivo Municipal. 
Em se tratando de matéria de relevante interesse público, após a devida aprovação em 
plenário, solicitamos remessa imediata deste pedido de providência à Prefeitura 
Municipal. Câmara Municipal de Rio Novo, 18 de outubro de 2013. Autoria de todos os 
Vereadores. ORDEM DO DIA – 01 – REQUERIMENTO Nº. 115/2013. Em 1° e 
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 02 – 
REQUERIMENTO nº. 116 /2013. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos presentes. 03 – INDICAÇÃO Nº 117/2013. Em 1° e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 04 – Ofício n°. 050/2013. Rio 
Novo, 10 de setembro de 2013. À Câmara Municipal de Rio Novo. Exma. Sra. 
Dulcimar Prata Marques. Presidente da Câmara. Exma. Sra. Vimos por meio deste, 
solicitar a V. Exa. que indique dois nomes desta Casa Legislativa para participarem 
como membros do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD – do 
nosso munícipio, instituído pela Lei n°. 1123 de setembro de 2013. Ressaltamos que o 
funcionamento do Conselho é o primeiro passo para que possamos propor ações 
articuladas para prevenção, atenção, reinserção de pessoas que fazem uso abusivo de 
substâncias químicas. Como previsto no corpo da Lei n°. 1123 de setembro de 2013, o 
COMAD será composto por representantes da Coordenadoria Assistência Social, da 
Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, da Câmara Municipal de Rio Novo, da 
Polícia Militar, da Polícia Civil, Conselho Tutelar, Lions Clube, Loja Maçônica, 
Escolas Estaduais e Entidades religiosas. Estamos sugerindo como data para primeira 
reunião do COMAD o dia 28 de outubro, segunda-feira, às 19:00 horas, na sala dos 
Conselhos que funciona no prédio da Prefeitura Municipal. Aguardamos sua 
confirmação pelo telefone 3274-1228 ou, se preferir, pessoalmente, na Sala dos 
Conselhos, no horário de 08:00 às 17:00 horas. Atenciosamente, Ana Claudia do 
Nascimento. Gestora da Assistência Social. 05 – Ofício Circular n°. 002/2013. Rio 
Novo, 21 de outubro de 2013. Prezados Senhores. Tendo em vista que dia 28 de 
outubro, segunda-feira, será feriado municipal em comemoração ao Dia do Servidor 
Público, faz-se necessário adiar para o dia 29 de outubro, terça-feira, às 19 horas, na 
Sala dos Conselhos a primeira reunião do COMAD – Conselho Municipal de Políticas 
sobre Drogas. Qualquer dúvida favor entrar em contato pelos telefones 3274-1228 – 
Sala dos Conselhos, falar com Mônica, ou, 3274-1468 – Coordenadoria Assistência 
Social – Ana Claudia ou Mariana. Despedimo-nos reiterando nossos votos de estima e 
consideração. Atenciosamente, Ana Claudia do Nascimento. Gestora da Assistência 
Social. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Quero 
parabenizar você, Tadeu, por sua nobre atitude recolhendo estas assinaturas perante este 
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ato de grandeza. Palavra com o vereador José Adriano. Também quero falar ao nosso 
amigo Tadeu, que sempre se preocupou por Rio Novo, como eu já disse, na próxima 
reunião eu gostaria que você viesse ao Plenário, pois desejo apresentar a proposta de 
Título de cidadão Honorário de Rio Novo. Gostaria também de fazer um requerimento 
verbal para que seja restaurado o ponto de ônibus próximo ao pontilhão de ferro que é 
usado pelos moradores de Furtado de Campos. Palavra com o vereador Allan Borges. 
Quero agradecer grandemente o Tadeu pela iniciativa de fazer este abaixo assinado 
solicitando a instalação dos redutores de velocidade em frente aos colégios, quero fazer 
justiça ao vereador Guilherme Nogueira por tomar a iniciativa de fazermos esta moção 
de aplausos. Quero ainda agradecer a todos pela participação na reunião de quarta-feira, 
só fiquei um pouco triste pela ausência de muitos comerciantes, convidamos 
pessoalmente vários empreendedores, muitos deles nos incentivaram, mas infelizmente 
não foi grande a participação. Por outro lado, foi importantíssima a participação dos que 
vieram. Ontem consegui marcar com a prefeita para conversarmos na próxima terça-
feira, convido todos os outros para participarem também. Estamos nos mobilizando para 
conseguir alcançar nosso objetivo. Palavra com o vereador Vinicius Araujo. 
Conversando com alguns comerciantes depois da reunião a respeito da Associação do 
Comércio, alguns acham muito difícil reativar, era uma mensalidade de R$15,00, mas 
muitos não pagavam. Outro assunto é que o Pastor Aloízio me pediu para falar aqui que 
mais uma vez assaltaram a igreja dele. A respeito do requerimento do Dionísio. O 
alambrado estava novinho, de um mês para cá eles cortaram tudo. Em relação à 
iniciativa do Tadeu, é merecedor de congratulações mesmo. Palavra com o vereador 
José Adriano. A respeito da segurança pública, digo que sou a favor de tudo para 
reduzir os roubos, mas infelizmente à realidade nossa é que o policiamento de Rio Novo 
hoje é fraco, eu não estou aqui para brincar, tivemos a pouco tempo em nossa cidade um 
crime onde o Robson assassinou uma pessoa e todos já sabiam que ele estava envolvido 
em todos os roubos. O policiamento tem que agir, aqui em Rio Novo todos sabemos 
quem rouba e trafica, mas não está dando em nada, eu não fico tapando o sol com a 
peneira, mais uma vez digo, se o policiamento de Rio Novo não agir, não adiantará 
câmera, nada. Hoje a população tem medo de sair de casa, temos que bater na mesma 
tecla, melhorar o policiamento de Rio Novo. Palavra com o vereador Eder Lima. 
Começo pelo assunto da reunião, não sei se eu fiz isso no dia, mas quero parabenizar os 
vereadores Allan e Guilherme que se empenharam para reunir os comerciantes aqui, eu 
também estive conversando com alguns comerciantes e eles também disseram que é 
realmente difícil retornar com a Associação Comercial. Creio que não podem desistir, se 
tivemos aqui três ou quatro, demonstra que estes estão dispostos. As deficiências eu 
acho que até ultrapassam um pouco a questão do policiamento porque falta efetivo, 
estamos lutando para aumentar este efetivo, o nosso batalhão, como o próprio nome diz, 
tem que dar conta não só de Rio Novo, mas da Comarca toda. Quanto à indicação ao 
conselho, fico a disposição, apesar de achar que já vou ser indicado pelo LEO Clube. 
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Em relação ao Tadeu não o conheço, mas sei de suas ideias pelos vários artigos que já 
saíram no jornal O Rionovense. A título de deixar entender para o poder público que 
existe um problema e que tem várias pessoas interessadas em resolver este problema, 
parabéns, continue com esta atitude de unir as pessoas. Outra coisa a questão dos PSF’s, 
tem que se resolver, já não aguentamos mais ouvir as pessoas reclamando. Seria 
interessante que nós tivéssemos acesso aos horários dos funcionários. Palavra com a 
presidente Dulcimar Prata. Os cronogramas com os horários já tive a oportunidade de 
vê-los afixados, mas não posso afirmar que eles estão funcionando. Fui uma que vi uma 
médica saindo as 14h30 e denunciei, em seguida a secretária se reuniu com as três 
médicas para fazer cumprir os horários. Hoje eu estive no Fórum em uma audiência e o 
Dr. Paulo pediu que nós avisássemos quando haverá a próxima reunião envolvendo 
segurança pública, pois ele gostaria de estar presente. Faremos uma sessão solene para 
fazermos as entregas dos títulos em novembro, gostaria que os vereadores trouxessem já 
os nomes. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. A respeito das quadras, temos 
que falar da falta de educação de algumas pessoas de Rio Novo, que destroem o 
patrimônio público, a única que se encontra em perfeito estado é do Vale das 
Mangueiras, a população tem que se conscientizar. Não posso deixar de lamentar, 
inclusive na reunião que teremos com a prefeita, falarei que não tinha um representante 
nesta casa, vou pedir também a prefeita para que nas próximas reuniões ela convoque 
representantes destes comércios onde a prefeitura faz as suas compras. Recebi uma 
denúncia de que um profissional do PSF Odontológico não está cumprindo seus 
horários. Vamos encaminhar ofício cobrando esta situação da Secretária de Saúde. 
Palavra com o vereador Allan Borges. Gostaria de fazer um requerimento verbal, nesta 
semana uma pessoa que mora próxima a pracinha do Arraial disse que está ainda 
faltando iluminação no local, embora tenha sido revitalizada, mas é preciso reforçar a 
iluminação. Poderíamos dar uma chance ao comando da Polícia Militar em Rio Novo, 
são bem intencionados, talvez lhes falte instrumentos. O tenente Fabrício achou a ideia 
das câmeras excelente. Eles estão preocupados também, vamos dar uma chance a eles. 
O problema em são João Nepomuceno é a mesma coisa. Palavra com o vereador 
Sebastião Esperança. Quero falar sobre três coisas, a respeito da Associação Comercial, 
creio que é um grande passo para reativá-la, muitos não acreditam, mas é importante. A 
respeito do Tadeu, eu também quero dar meus parabéns, tudo que foi aqui falado a seu 
respeito é válido, sua atitude mostra para nós que não é criticando que chegamos a 
algum lugar, e sim se mobilizando. Senhora Presidenta, o meu amigo Zezé reclamou 
comigo ontem que uma sobrinha dele passou mal as 03h30 e não havia médico algum 
na Santa Casa, aproveitando o assunto, digo que temos que nos reunir e buscar 
urgentemente um projeto de socorro à instituição, estamos todos prontos para agir. 
Palavra com a presidente Dulcimar Prata. No horário a que o vereador se refere havia 
médico na Santa Casa. Se vocês conhecerem algum médico, falem para vir trabalhar em 
Rio Novo. Não é um ente de vocês que está chegando lá na Santa Casa e morrendo 
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porque quando chegar ai ficará difícil. Vai chegar uma hora que não vai dar tempo nem 
de passar do carro para ambulância, já entro lá rezando para não acontecer nada, mas 
vejo que uma hora algo de muito ruim acontecerá. Em todos os lugares que entramos só 
se fala disso, temos que resolver isso imediatamente, tentar suprir esta necessidade. 
Palavra com o vereador Allan Borges. O que me chamou atenção sobre tudo que foi 
falado e me dói, é a questão de termos que perguntar que dia tem o médico, como se 
pudéssemos escolher o dia de adoecer. É grande a revolta de todos, temos que encontrar 
uma solução, tem que ter o profissional pronto para atender a população, algo tem que 
ser feito. Vamos conversar com um diplomata cubano para ele passar uma ideia para 
nos orientar, não custa nada pesquisar para ver a viabilidade disso. Palavra com o 
vereador Vinícius Araujo. Depois de quarta-feira, estávamos conversando sobre 
incentivar os produtos rurais, eu confirmei com o Zezito e o leite que foi pago R$ 5,00 
ficou para o produtor, que em sua grande maioria não era de Rio Novo. Temos que 
saber em uma destas reuniões com a prefeita e com a secretária se ela tem interesse de 
repassar acima de 25.000 para a Santa Casa. Tanto é que não foi pedida suplementação 
sobre os 300 mil anuais. É uma coisa que temos que saber. Foi cedida a palavra a 
senhora Hélvia, que veio a Câmara pedir providências quanto ao funcionamento da 
creche, que tem acompanhado o calendário escolar, prejudicando as mães que tem que 
trabalhar o ano inteiro. Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Enviaremos um ofício 
para a secretária de Educação solicitando explicações a respeito do ocorrido, ontem ouvi 
de outra pessoa a mesma reclamação. Ficam indicados para membros do Conselho 
Municipal de Políticas sobre Drogas os vereadores Eder Lima Moreira e Guilherme de 
Souza Nogueira. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada 
a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.  

 


