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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1142/2013 

 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 25 de outubro de 2013. 

 

 

Aos 25 (vinte e cinco) 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, Sebastião José 

Esperança, Dionísio Da Dalt Neto. Respondeu por ausência o vereador José Adriano 

Tostes Xavier. ATA – Dispensada a leitura da Ata n°. 1141/2013, foi à mesma aprovada 

por unanimidade dos presentes.  EXPEDIENTE – 01 – Eleição para a Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Rio Novo para o exercício do ano de 2014. Foi apresentada 
a seguinte chapa única: Guilherme de Souza Nogueira para Presidente; Vinicius 

Carvalho de Araujo para Vice-Presidente; Sebastião José Esperança para 1° Secretário e 

Allan Martins Dutra Borges para 2° Secretário. ORDEM DO DIA – Foi iniciada a 
votação sendo os vereadores chamados nominalmente para a votação na seguinte 

ordem: Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretário e 2° Secretário. Apurados os votos 

ficou definida da seguinte forma a nova mesa diretora para o exercício de 2014: Para 

Presidente: Guilherme de Souza Nogueira, com seis votos favoráveis, dois votos em 

branco e um vereador ausente; Vice-Presidente: Vinicius Carvalho de Araujo, com seis 

votos favoráveis, dois votos em branco e um vereador ausente; 1° Secretário: Sebastião 

José Esperança, com seis votos favoráveis, dois votos em branco e um vereador ausente; 

2° Secretário: Allan Martins Dutra Borges, com oito votos favoráveis e um vereador 

ausente. O vereador Eder Lima Moreira parabenizou aos eleitos e se retirou após a 

votação por ter que comparecer a outro compromisso. PALAVRA LIVRE – Palavra 
com a presidente Dulcimar Prata. Desejo a você Guilherme, tudo de bom, que tudo 

continue muito bem para vocês, que o próximo ano seja tão tranquilo quanto o ano de 

2013, que estejamos priorizando o nosso município, tenho certeza que esta nova mesa 

diretora dará continuidade aos trabalhos aqui nesta casa. Podem contar comigo, quero 

estar junto para tomarmos nossas decisões para o bem de Rio Novo. Peço de antemão 

que me desculpem por algo que eu possa ter feito como presidente e não tenha agradado 

a todos, que todos os momentos sejam compartilhados, temos tomado decisões 

acertadas que favorecem o nosso município. Palavra com o vereador Allan Borges. 

Parabenizo o vereador Guilherme pela votação, como disse no início do ano, embora eu 

não estivesse fazendo parte do grupo que se propôs a estar a frente desta casa, não 

significa que seja uma afronta a ninguém, estamos de portas abertas, como disse no meu 
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primeiro discurso, o bom trânsito tem que ser uma via de mão dupla. Esperamos que o 

Executivo pense melhor como solucionar os problemas de Rio Novo. Quero também 

agradecer por ter sido convidado para assumir o cargo de segundo secretário. Quero 

agradecer ao vereador Dionísio, Eder e aos demais por terem confiado a mim este cargo. 

Palavra com o vereador Carlos Alberto. Quero também parabenizar o vereador 

Guilherme e toda a nova mesa diretora. Palavra com o vereador Vinícius Araujo. Não 

poderia deixar de agradecer a todos que votaram em mim para vice-presidente, o Allan 

foi muito feliz quando disse que independente de cargos nós temos que ser unidos, hoje 

temos uma Câmara totalmente atuante, infelizmente ainda recebemos críticas, muitas 

delas são consequência da gestão fraca do Executivo, nós queremos diálogo como o 

Executivo. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Agradeço aquelas 176 pessoas 

que confiaram a mim o seu voto, eu queria vencer, embora soubesse que algumas 

pessoas não acreditavam que eu seria eleito vereador. Aos meus companheiros quero 

agradecer. No ano passado, quando nos reunimos e formamos este grupo, fomos muito 

criticados, saiu até em jornal, fiquei triste porque foi passado de uma forma como se um 

de nós não fosse capaz de assumir este cargo. Fiquei muito triste ainda no dia em que 

fomos vaiados na posse. Foi uma falta de respeito, por isso presidente eu tive a 

oportunidade de votar em V. Exa. Eu estava preparado para ser vereador, como nós 

depositamos o voto em V. Exa. para presidente, durante este ano foi  provado que estava 

preparada para assumir esta cadeira. Vilões são aqueles que colocam o seu nome para 

exercer um cargo público e não estão preparados. Já se passou um ano e nós estamos 

vendo como está nossa cidade. Tenho certeza que vou ter a honra de depositar meu voto 

no Sebastião e no Vinícius para presidente desta Casa. Gostaria de fazer um grande 

agradecimento ao Carlos Eduardo, que abriu mão de qualquer cargo pelo bem, comum. 

Ao vereador Allan também agradeço, o principal que deve haver entre nós é o respeito, 

respeito este em prol do município. Temos provado que estamos de portas abertas para 

ajudar o Executivo. Quando me param na rua e dizem “vocês não estão ajudando o 

Executivo”, nós nunca deixamos de votar nenhum projeto importante para o município, 

fico muito agradecido, vocês foram pai, irmãos e companheiros. Tenho certeza que 

caminharemos juntos em 2014. Quando fui escolhido para ser o presidente desta casa, 

me relembro da época em que era criança e ficava assistindo a reunião, sempre gostei de 

política, nunca vi política como defeito, é um mecanismo que temos de poder para 

conseguir melhorar a condição de vida da nossa população. Aproveito aqui para 

conclamar com toda nossa mesa futura, temos que renovar nossos votos e nosso 

compromisso com a população. Aos vereadores José Adriano e Eder Lima que não 

estão presentes no momento, se nenhum dos dois ocupará a cadeira desta presidência, 

não é panela, temos que ser amigos, temos que nos respeitar. Me senti desrespeitado, o 

trabalho será prosseguido, buscaremos juntos ideias para que o povo venha para esta 

casa. Mais uma vez muito obrigado pela confiança, contem comigo. Antes de 

candidatar-me eu já trabalhei com V.Exa., presidente e sempre tivemos uma boa 
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amizade, Sebastião é uma pessoa com quem venho dialogando a longo tempo, o 

Vinícius foi meu professor de química e conversamos muito na época da campanha 

política, o Carlos Alberto também nós já trabalhamos junto. Quem apanha não esquece, 

essa semana até evitei comentar nas redes sociais, infelizmente a prefeita marcou um 

horário para conversarmos e nós esperamos quase duas horas e não fomos recebidos. 

Palavra com a presidente Dulcimar Prata. Votar em você foi muito fácil, seus atos de 

sabedoria é que garantiram a você esta cadeira. Não havendo mais quem desejasse fazer 

uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.  


