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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1325/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em  14 de  março  de 2017.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2017, às 19:00h (dezenove horas ), 
no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência da Vereadora Dulcimar Prata 
Marques reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Carlos 
Alberto do Carmo Mattos, Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo, 
Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira e  Pedro Gonçalves 
Caetano. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques declarou aberta a 
Sessão Ordinária da Câmara Municipal, solicitou  dispensa  da leitura da ata de 
nº 1324/2017, que foi colocada em discussão e votação sendo  aprovada por 
unanimidade, passando a seguir para leitura do Expediente. EXPEDIENTE: 1- 
Projetos de Lei nº 007/2017 – “Altera o art.23 do Estatuto dos Servidores 
Públicos de Rio Novo – lei municipal nº 539/1994 e dá outras providências”. 
Parecer nº 007/2017. Solicitante: Câmara Municipal de Rio Novo/MG. 
Solicitado: Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. Assunto: Projeto de 
Lei nº 007/2017. Trata-se de solicitação, feita pela Presidência da Câmara 
Municipal de Rio Novo/MG, de parecer acerca da legalidade do Projeto de Lei 
nº 007/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Altera o art. 23 do 
Estatuto dos Servidores Públicos de Rio Novo - lei municipal n° 539/1994 e dá 
outras providências”. Acompanha o projeto, justificativa em uma lauda, onde o 
Chefe do Executivo aponta a necessidade de adequara legislação local à 
situações fáticas. Realmente, analisando o texto da lei a ser alterada, podemos 
constatar que não há previsão de escalas especiais de trabalho para os servidores 
municipais fato que, isoladamente, já justifica a alteração proposta. Com relação 
à iniciativa, não encontro óbice legal diante da previsão da Lei Orgânica do 
Município que assim dispõe: “Art. 10 – Ao Município compete prover a tudo 
quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem estar de sua população, 
cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: I – legislar 
sobre assuntos de interesse local;” Essa previsão contida na Lei Orgânica, nada 
mais é que a transcrição de um preceito contido no art. 30, I da CRFB. Dessa 
forma, entendo que o Município é autônomo para legislar sobre o estatuto de 
regência de seus servidores, sendo que a matéria é, indubitavelmente, de 
interesse local. No mesmo sentido, a Lei Orgânica prevê a competência 
municipal para tratar da matéria, bem como a legitimidade do Prefeito para 
propor a alteração na legislação, senão vejamos: “Art. 10 (...) X – organizar o 
quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos; Art. 66 – 
Compete ao Prefeito, entre outras atribuições: I – a iniciativa das leis, na forma e 
casos previstos nesta Lei Orgânica;” Portanto, quanto à forma, o Projeto ora 
apresentado não padece de vícios regimentais, legais ou constitucionais e deve 
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ser analisado pelo Plenário da Câmara Municipal, cabendo aos nobres 
Vereadores as sua análise e a deliberação quanto ao mérito. É o parecer, s.m.j. 
Rio Novo, 06 de março de 2017. Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533
 2- Projeto de Lei nº 008/2017 – “Autoriza abertura de crédito suplementar e dá 
outras providências”. Parecer nº 008/2017- Parecer nº 008/2017. Solicitante: 
Câmara Municipal de Rio Novo/MG. Solicitado: Eduardo Rodrigues de Lima 
OAB/MG 129.533. Assunto: Projeto de Lei nº 08/2017. Trata-se de solicitação, 
feita pela Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de parecer acerca 
da legalidade do Projeto de Lei nº 004/2017, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras 
providências”. Analisando o texto apresentado, percebo que a abertura de 
crédito pretendida, visa adequar o lei orçamentária à lei onde prevê as 
subvenções para as escolas de samba do Município, uma vez que tal despesa não 
se encontra prevista na legislação em vigor necessitando, portanto, de abertura 
do crédito adicional. Conforme já dito em parecer anterior, da mesma forma do 
crédito especial, o suplementar também é uma classificação de crédito adicional, 
encontra amparo legal na Lei Federal nº 4.320/64 que assim dispõe: "Art. 41. Os 
créditos adicionais classificam-se em: I – suplementares, os destinados a reforço 
de dotação orçamentária;" Para a abertura de crédito suplementar, quando não 
existe recurso disponível, a anulação de dotações já existente é imposta pela Lei 
Federal em seu art. 43, III senão vejamos: "Art. 43. A abertura dos créditos 
suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para 
ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. § 1º Consideramse 
recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: III – os 
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 
adicionais, autorizados em lei;" No presente caso, a proposta do executivo se 
adéqua à imposição quando em seu art. 2º demonstra, de forma clara, as 
dotações a serem anuladas. Portanto, quanto à forma, o Projeto ora apresentado 
não padece de vícios regimentais, legais ou constitucionais e deve ser analisado 
pelo Plenário da Câmara Municipal, cabendo aos nobres Vereadores as sua 
análise e a deliberação quanto ao mérito. É o parecer, s.m.j. Rio Novo, 14 de 
março de 2017. Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533
3- Requerimento Nº 42/2017- Autores: Jordão de Amorim Ferreira  e Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda. A Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. 
Dulcimar Prata Marques. Os Vereadores que abaixo assinado subscrevem, 
requerem que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao 
Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho: Solicita 
implantação de postes de iluminação e limpeza na escada que liga as Ruas 
Berenice Pinheiro à Rua Circe Dias no Bairro Nova Aurora. JUSTIFICATIVA: 
“Área muito utilizada e a falta de iluminação e manutenção vem gerando 
insegurança e causando transtornos aos moradores locais”. Rio Novo, 03 de 
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março de 2017- Jordão de Amorim Ferreira  Eduardo Luiz Xavier de Miranda- 
Vereadores  Proponentes. 4- Requerimento Nº 43/2017- Autores: Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda e Jordão de Amorim Ferreira- A Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo Sra. Dulcimar Prata Marques. Os Vereadores que 
abaixo assinado subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja 
enviada a solicitação abaixo ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. 
Ormeu Rabello Filho: Solicita poda de arvore (abacateiro) próximo ao 
pontilhão, na Rua Circe Dias. JUSTIFICATIVA: “Os galhos da referida árvore 
se encontra em cima de uma residência, trazendo riscos aos moradores”. Rio 
Novo, 03 de março de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Jordão de 
Amorim Ferreira - Vereadores Proponentes. 5-Requerimento 44/2017- Autor: 
Pedro Gonçalves Caetano. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. 
Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após 
tramitação regimental. Seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal 
de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho: Solicita do Executivo Municipal que seja 
feita manutenção da rede de esgoto na Rua Coronel Américo Ladeira próxima a 
residência da Sra. Minervina na Vila Camargo. JUSTIFICATIVA: “A 
solicitação se justifica pela necessidade de acabar com o problema do esgoto, 
que corre a céu aberto, podendo trazer doenças às pessoas que residem nas 
proximidades, como também atender a constante solicitação dos 
moradores”.Sala das Sessões “Messias Lopes”,  9 de março  de 2017 . Pedro 
Gonçalves Caetano Vereador proponente. 6- Requerimento 45/2017- Autor: 
Pedro Gonçalves Caetano. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. 
Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após 
tramitação regimental. Seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal 
de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho: Solicita do Executivo Municipal que seja 
feita manutenção da rede de captação de água na Av. das Mangueiras em frente 
ao Bar do Nei. JUSTIFICATIVA:  “A solicitação se faz necessária pois quando 
chove o bueiro lá existente não comporta o volume de água, deixando o local 
alagado.” Sala das Sessões “Messias Lopes”,  9 de março  de 2017. Pedro 
Gonçalves Caetano - Vereador proponente. 7-  Requerimento   Nº   46/2017
Autor: Jordão de Amorim Ferreira. A Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo Sra. Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo assinado subscreve, 
requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao 
Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho: Solicita que o 
Executivo Municipal avalie a possibilidade de alterar a escala de manutenção na 
iluminação pública.  JUSTIFICATIVA: “Atualmente a Empresa JCS 
Engenharia, faz essa manutenção uma vez por semana, o grande espaçamento de 
tempo entre uma visita e outra vem gerando transtornos a população”. Rio 
Novo, 09 de março de 2017. Jordão de Amorim Ferreira- Vereador Proponente. 
8- Requerimento Nº   47/201 - Autor: Jordão de Amorim Ferreira. A Presidente 
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da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. Dulcimar Prata Marques. O Vereador 
que abaixo assinado subscreve, requer que após tramitação regimental, seja 
enviada a solicitação abaixo ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. 
Ormeu Rabello Filho: Solicita do Executivo Municipal pavimentação asfáltica 
na Rua Circe Dias no Bairro Nova Aurora. JUSTIFICATIVA: “O pavimento de 
boa qualidade diminui o custo com manutenção de veículos, diminui a 
possibilidade de ocorrência de acidentes, agiliza o trânsito e diminui a poluição, 
trazendo melhorias para a população”. Rio Novo, 09 de março de 2017. Jordão 
de Amorim Ferreira - Vereador Proponente. 9- Requerimento Nº 48 /2017 
Autor: Jordão de Amorim Ferreira. A Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo  Sra. Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo assinado subscreve, 
requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao 
Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho: Solicita do 
Executivo Municipal implantação de poste de iluminação na Rua Clovis Dias, 
entre o Galpão do Nogueira e a residência da Sra. Sônia Reis no Bairro Água 
Branca. JUSTIFICATIVA: “A distância entre um poste e outro causa um 
desnível na fiação provocando sérios riscos de curto circuito”. Rio Novo, 09 de 
março de 2017. Jordão de Amorim Ferreira - Vereador Proponente. 10- 
Requerimento nº 49 /2017. Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Daniel 
Geraldo Dias. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. Dulcimar 
Prata Marques. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental. Seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo 
Sr. Ormeu  Rabello Filho: Solicita ao Executivo  manutenção dos instrumentos 
da Orquestra Musical Euterpe Carlos Gomes. JUSTIFICATIVA:  “Por ser um 
local onde jovens tem aulas de música e os instrumentos são muito utilizados é 
necessário que se faça manutenção periódica ”. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 09 de março de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Daniel 
Geraldo Dias - Vereadores proponentes. 11- Requerimento nº 50/2017. Autor: 
Daniel Geraldo Dias. A Exma. Sra. Vereadora Dulcimar Prata Marques 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que abaixo 
subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação 
abaixo ao Exmo. Prefeito Ormeu Rabello Filho. - Solicita do Executivo 
Municipal patrulhamento policial na zona rural. JUSTIFICATIVA: “A 
solicitação se faz necessária devido a grande incidência de furtos, causando 
insegurança aos moradores”. Rio Novo/MG,  10 de março de 2017. Daniel 
Geraldo Dias - Vereador Proponente. 12- Requerimento nº 51 /2017- Autor: 
Daniel Geraldo Dias. A Exma. Sra. Vereadora Dulcimar Prata Marques 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que abaixo 
subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação 
abaixo ao Exmo. Prefeito Ormeu Rabello Filho. - Solicita do Executivo 
Municipal combate a ratos e escorpiões. JUSTIFICATIVA: “Após ouvir 
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reclamações de diversos moradores do município sobre o aparecimento desses 
animais que são nocivos ao homem, pois ratos são transmissores de diversas 
doenças entre a mais comum a Leptospirose e a picada de escorpião em alguns 
casos pode levar a morte é que faço essa solicitação”. Rio Novo/MG,  10 de 
março de 2017. Daniel Geraldo Dias - Vereador Proponente. 13- Requerimento 
nº 52/2017 - Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. À Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo Sra. Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo 
subscreve, requer que após tramitação regimental. Seja enviada a solicitação ao 
Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho: Solicita do 
Executivo Municipal pavimentação asfáltica na Rua Jacob da Paixão – Vila 
Camargo. JUSTIFICATIVA: “O pavimento de boa qualidade diminui o custo 
com manutenção de veículos, diminui a possibilidade de ocorrência de acidentes 
e agiliza o trânsito, trazendo melhorias para a população”. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 10 de março de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda - 
Vereador proponente. 14-Requerimento nº 53/20- Autor: Ivalto Rinco de 
Oliveira. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. Dulcimar Prata 
Marque, O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental. Seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo 
Sr. Ormeu Rabello Filho - Departamento de Esportes. - Solicita ao Executivo 
Municipal poda de uma árvore em frente a residência da Sra. Lucimilia Aleixo 
Loures na Rua Dona Rita – Centro. JUSTIFICATIVA: “A copa da árvore está 
atingindo a fiação elétrica com risco de curto circuito e também invadindo o 
telhado da residência acima descrita”. Sala das Sessões “Messias Lopes”,  14 de 
março de 201. Ivalto Rinco de Oliveira - Vereador proponente. 15- Leitura do 
ofício do Grupo de Teatro Raizes: Solicitando uma ajuda(doação) no valor de 
R$1.000,00 (hum mil reais) que será utilizado pelo grupo na apresentação teatral 
da Semana Santa ao Vivo. ORDEM DO DIA- 1- Colocado em primeira 
discussão e votação o PL nº 007/2017: Projetos de Lei nº 007/2017 – “Altera o 
art.23 do Estatuto dos Servidores Públicos de Rio Novo – lei municipal nº 
539/1994 e dá outras providências”. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres 
do Carmo: Disse que como integrante da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação final, não poderia deixar passar alguns pequenos detalhes, pois se 
tratando de uma Lei eles precisavam estar corretos, que onde diz  “art.1º-fica 
alterado e inserido os parágrafo único ao art.23” na realidade não tem parágrafo 
único e sim nove parágrafos e diz também que vai alterar e inserir ao art.23 da 
Lei Municipal e no projeto vem transcrito  art.32, e que o projeto está datado de 
06 (seis) de fevereiro de 2017, sendo que o mesmo deu entrada na casa  no mês 
de março, que quanto a legalidade do projeto temos o parecer do Assessor 
Jurídico constatando sua legalidade, e que quanto ao mérito ele ficaria mais 
seguro em votar um projeto que altera um artigo do Estatuto do Servidores 
Públicos, tendo um aval do Sindicado dos Servidores Públicos do Município, 
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sendo assim em concordância com o presidente do sindicato que se encontra 
presente nesta reunião  Sr. Ademir Reis Oliveira, solicitou prazo para que, 
quando forem votar possa ter o aval dos Servidores Públicos  por ser tratar de 
um projeto que altera o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 2- 
Colocado em primeira discussão e votação o PL nº 008/2017: Projeto de Lei 
nº 008/2017 – “Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras 
providências”. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. 
3- Requerimento Nº 42/2017- Autores: Jordão de Amorim Ferreira e Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão e votação, 
aprovado por unanimidade.  4- Requerimento Nº 43/2017- Autores: Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda e Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e 
única discussão e votação, aprovado por unanimidade. 5- Requerimento 
44/2017- Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única 
discussão e votação,  aprovado por unanimidade. 6- Requerimento 45/2017- 
Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão o 
vereador Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo parabenizou o vereador 
Pedro Gonçalves e sugeriu que fosse acrescentado no requerimento as ruas 
Coronel Américo Ladeira e Jacob da Paixão,  Governador Valadares parte alta 
próximo a rua do capim, Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges e Visconde do 
Rio Branco que é uma das ruas principais por onde passam os veículos que vem 
de fora, disse que a captação de água é um assunto que deveria ser visto com 
mais cuidado pelo executivo, tendo em vista que algumas ruas sofrem um pouco 
quando tem uma chuva forte, e que caso o vereador aceitasse gostaria  de  ter a 
honra de assinar  esse requerimento juntamente com ele, o que foi autorizado 
pelo autor. Colocado em primeira e única votação,  aprovado por unanimidade. 
– 7- Requerimento Nº     46/2017- Autor: Jordão de Amorim Ferreira e Daniel 
Geraldo Dias. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com vereador 
Jordão de Amorim: disse que a Empresa faz a manutenção toda sexta feira 
tendo assim o espaço de 7 (sete) dias, que achava mais que justo alterar para 
dois  dias na semana. Palavra com a Presidente vereadora Dulcimar Prata 
Marques: solicitou aos autores autorização pra também assim o referido 
requerimento. Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: disse que esse 
requerimento é uma observação dele e do vereador Jordão Amorim que a muito 
tempo a população vem cobrando, que a demanda é muito grande para uma vez 
só na semana ficando sempre um serviço pendente, por ser um assunto para o 
bem comum da cidade, sugeriu que fosse assinado por todos os vereadores. 
Colocado em primeira e única votação, aprovado por unanimidade. 8- - 
Requerimento Nº   47/201 - Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em 
primeira e única discussão e votação, aprovado por unanimidade. 9- 
Requerimento Nº 48 /2017 Autor: Jordão de Amorim Ferreira.  Colocado em 
primeira e única discussão e votação, aprovado por  unanimidade.  10- 
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Requerimento nº 49 /2017. Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Daniel 
Geraldo Dias. Colocado em primeira e única discussão . Palavra com o 
vereador Eduardo Miranda: Disse que a convite do Sr. José Raimundo 
Honório Pinto foi visitar as instalações da banda onde foi apresentado a ele as 
dificuldades, pois mais da metade dos instrumentos necessitam de manutenção, 
sendo que existe interesse do CRAS em montar projetos para crianças, e que a 
orquestra faz um belo trabalho. Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: 
Que talvez muitas pessoas não saibam, mas a orquestra faz um trabalho 
brilhante com crianças, jovens e adultos, e ficou muito surpreso com o trabalho 
que lá é feito, ensinando as crianças a tocar um instrumento, fazendo um 
trabalho social, “pois enquanto as crianças estão aprendendo deixam de ficar na 
rua aprendendo coisa que não deve”, e sugeriu que juntamente com todos os 
vereadores fosse feita uma emenda parlamentar, para assim tentar ampliar o 
trabalho do Sr. José Raimundo Honório Pinto, pois a orquestra  precisa não só 
de manutenção nos instrumentos , como também de reparos na estrutura  física, 
que assim como foi dito, já existe subvenção votada para diversas entidades, 
mas que é preciso verificar se a documentação está em dia, porque as vezes a 
câmara aprova o prefeito se dispõe a fazer o repasse mas não consegue por falta 
de documentação. Palavra com o vereador Eduardo  Miranda: Informou que 
quando visitou as instalações da Orquestra o Sr. José Raimundo Honório Pinto 
lhe mostrou a documentação e parece estar tudo em dia. Palavra com a 
Presidente vereadora Dulcimar Prata Marques: informou que a presidência 
fará contato com a Marinha do Brasil através do Almirante Marcelo Gaya Tosta, 
para ver a viabilidade de manutenção ou quem sabe doação de novos 
instrumentos e que fará o pedido em nome de todos, solicitou ao vereador 
Eduardo Miranda que verificasse  se já havia sido feito um orçamento para a 
manutenção dos instrumentos. Colocado em primeira e única votação, aprovado 
por  unanimidade. 11- Requerimento nº 50/2017. Autor: Daniel Geraldo Dias. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador Daniel 
Geraldo Dias: Disse que por um tempo na gestão passada esse patrulhamento 
aconteceu durante um tempo, mas voltou a acontecer arrombamento nas 
residências e roubo de gado, que não quer dizer que com o patrulhamento vai 
deixar de acontecer, mas inibe a ação dos bandidos, e sugeriu   que todos os 
vereadores assinassem junto com ele esse requerimento. Colocado em primeira e 
única votação, aprovado por  unanimidade. 12- Requerimento nº 51 /2017- 
Autor: Daniel Geraldo Dias. Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
com a Presidente vereadora Dulcimar Prata Marques: Informou que esse 
serviço já havia começado e que hoje intensificaram por ter aparecido esses 
animais peçonhentos e casos notificados no município. Palavra com o 
vereador Daniel Geraldo Dias: Que ficava muito satisfeito por já estarem 
tomando as devidas providências, pois municípios vizinhos estão tendo sérios 
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problemas com o aparecimento de escorpiões e ratos. Colocado em primeira e 
única votação, aprovado por  unanimidade. 13- Requerimento nº 52/2017 - 
Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única 
discussão e votação, aprovado por  unanimidade.14- Requerimento nº 53/2017 
– Autor: Ivalto Rinco de Oliveira. Colocado em primeira e única discussão e 
votação, aprovado  por  unanimidade. 15- Requerimento nº 54/2017- Autor: 
Ivalto Rinco de Oliveira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com 
o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse ter sido procurado pelo Sr. José 
Oriquinho que lhe disse ter sido  aterrado um mata burros de ferro em perfeito 
estado, que não estava mais sendo necessário, acho que deveria ser apurado o 
caso, pois esse mata burros poderia ser utilizado em outro lugar, como está 
sendo necessário agora. Colocado em primeira e única votação, aprovado por 
unanimidade. PALAVRA LIVRE. Palavra com a Presidente vereadora 
Dulcimar Prata Marques: informou que já existe uma subvenção votada, no 
valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor esse que está sendo solicitado no 
requerimento, sendo assim irá transformar o requerimento dele em pedido desta 
casa para o executivo ver a viabilidade de estar mandado um projeto de lei 
alterando e concedendo essa subvenção social ao Grupo de Teatro Palavra com 
o vereador Daniel Geraldo Dias: Perguntou se o Teatro Raiz encaminhou 
junto com o requerimento o plano de trabalho que foi prontamente respondido 
pela Presidente vereadora Dulcimar Prata Marques que não, e ele sugeriu que 
fosse feito o planto de trabalho, pois seria necessário para liberação da 
subvenção. Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: 
Perguntou se o ofício de agradecimento ao Batalhão da Policia Militar pelos 
serviços prestado no carnaval,  que solicitou verbalmente já havia sido 
encaminhado; informou ainda que esteve representando a Câmara numa reunião 
que discutiu o Plano de Abastecimento de Água, Saneamento Básico, Captação 
de Água Pluvial e  Recolhimento do Lixo, que ficou muito triste, pois da 
população civil havia somente  umas duas pessoas presentes, que até entendia 
pois o horário não era muito favorável, que foi uma reunião produtiva, com uma 
explanação muito boa,  diagnosticando  os problemas e algumas soluções, que 
será feito uma outra reunião e espera que seja mais divulgada, para se obter uma 
maior participação da população, é um plano para daqui a 25 (vinte e cinco) 
anos, contendo valores que seria investido em todas as áreas,  é um projeto para 
longo prazo, e que não ficará no papel, será colocado em prática. Palavra com a 
Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que no mesmo dia e 
horário ela esteve presente na reunião do Ministério Público e lá teve um grande 
número da população, onde a Dra. Thais trouxe uma pessoa que deu um 
testemunho da cultura Americana quanto a questão da educação continuada, no 
intuito de estarmos diminuindo essa criminalidade, e esses atos que estamos 
tendo com menores no município. Disse ainda,  que hoje teve a oportunidade de 
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ir na Delegacia da Policia Civil onde teve a surpresa de saber que o município 
tem um novo Delegado, Dr. Thiago, mas que infelizmente  na mesma situação 
do anterior Dr. Rodrigo, com a diferença que ficará aqui dois dias da semana, 
terça  e quarta-feira, ao invés de uma vez como vem acontecendo, ficou também 
sabendo que veio para o município a Promotora Justiça Dra. Maria Tereza em 
substituição a Dra. Thais que irá retornar  no final do mês de abril. Palavra com 
o vereador Carlos Alberto do Carmo Mattos: Disse ser muito importante o 
requerimento do vereador Daniel Dias, que poucas pessoas sabem, pois  é pouco 
divulgado sobre o perigo que é os ratos, “há uns três ou quatro anos atrás eu 
quase perdi uma prima que pegou leptospirose na garrafa de refrigerante, na 
boca da garrafa, abriu e tomou, vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que 
pouca gente sabe, que isso é pouco divulgado: Porque que o rato anda de metro 
em metro e para? Alguém sabe dizer? É porque o rato não enxerga, e cada metro 
que ele anda faz um pouquinho de xixi para marcar o caminho de volta, e cada 
metro que ele anda, aquele pouquinho de xixi que ele faz são duas mil 
leptospirose que ele joga ali, então você imagina cada metrinho que ele anda 
2000 leptospirose, olha a quantidade de doença que ele transmite, então a 
preocupação é muito grande, eu já trabalhei 5 (cinco) anos nessa área e era a 
nossa preocupação na época também, eu vivia colocando veneno nesses bueiros, 
tem pouca gente também que sabe,  eles coloca racumim, todo tipo de veneno, tá 
ali matou acabou, não é assim, vou explicar: cada rato que sai, por exemplo, tem 
uma ninhada de oitenta ratos, a rata mãe fica lá no meio e é a ultima a sair, por 
isso esses veneno que vende na Casa do Fazendeiro, que a gente colocava, 
coloca ainda, esses amarelinho, esses rosa e esses verdes, eles ainda são eficaz e 
eu vou explicar por que: o racumim, os venenos que mata na hora, na hora que o 
rato sai, come o racumim, anda uns dois ou três metros, aí ele morre, quando ele 
morre faz o xixi, aí vem o outro rato, cheira o xixi que ta ali com veneno, entra 
pra toca e não sai mais nenhum, cada rato desses que morre é mais vinte ratos 
que nasce, de uma ninhada de oitenta saiu um,morreu um com aquele veneno, a 
rata mãe manda mais um, sai um de cada vez, sai quatro, igual batedor de 
exercito, sai quatro, aí quer dizer, saiu um, morreu ali, ai ele cheirou, voltou, a 
rata mãe  entra no cio, entra no cio de dois três dias, se morrer um rato lá, aí é 
mais vinte ratos, cada rato que sai é mais vinte que aumenta ali na ninhada, esses 
que a prefeitura coloca, que eu já coloquei muito, e esses pacotinho, verde, rosa, 
da Casa do Fazendeiro também são eficaz, porque ele demora sete dias pra 
matar, e a mãe,  depois que todos comem e volta pra toca ela é a ultima a sair,  
ela vai lá comer o veneno e morre no sétimo dia, e tem o seguinte, se vc pegar 
com a mão e colocar ele sente o cheiro e não come não, você tem que colocar 
uma luva, se você colocar com a mão o rato, por isso chama rato mesmo, não 
come não, então é isso que acontece, pouca gente sabe disso e tinha que ser mais 
divulgado”. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: 
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informou que no município havia sido notificado um caso de leptospirose  há 
uns dois meses, que o jovem sofreu muito pois o diagnostico só foi concluído 
depois de um mês após passar por vários médicos. Palavra com o vereador 
Ivalto Rinco: que gostaria de aproveitar a fala da Presidente referente ao 
Delegado, e acrescentou que a situação do nosso município é muito crítica 
quanto a segurança, que hoje não temos nem  investigador da polícia, sendo que 
o município já chegou a ter três, ficando assim cada dia mais difícil, na 
oportunidade justificou a sua ausência na reunião anterior por motivos pessoais. 
Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Solicitou da presidente que 
agilizasse a ida a Belo Horizonte para tentarem resolver essa situação de 
segurança do município. Palavra com a Presidente vereadora Dulcimar 
Prata Marques: Perguntou se todos os vereadores teriam disponibilidade para 
ir  a Belo Horizonte e o dia, que quanto maior o numero de vereadores melhor, 
disse que era preciso fazer os ofícios junto com o Jurídico e agendar, e que 
teriam um tempo muito curto para estarem fazendo todos as visitas, que 
conseguiriam fazer no máximo duas, mas que começaria a tomar as 
providências, e como já havia sido acordado iria entrar em contato com os 
município de Piau e Goianá para estar checando a disponibilidade deles e quem 
irão mandar como representante. Palavra com o vereador Daniel Geraldo 
Dias: Sugeriu que fosse marcada a data, que depois de agendada eles se 
organizariam, “já que somos nós que precisamos deles”, o foi aceito pela 
presidente. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada 
a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse a  presente ata.
  
____________________________ ____________________________ 
Carlos Alberto do Carmo Mattos Daniel Geraldo Dias

____________________________ ____________________________
Dionísio Da Dalt Netto Dulcimar Prata Marques

_____________________________ _____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda Emanuel Ayres Costa S. do Carmo

______________________________ _____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira Jordão de Amorim Ferreira

___________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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