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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1342/2017
Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Rio Novo,  realizada em 28 de junho de 2017.

Aos  28 (vinte e oito)  dias do mês de junho de 2017, às 17:00 (dezessete horas), 
no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência da Vereadora Dulcimar Prata 
Marques, reuniram-se em Sessão Solene  os seguintes Vereadores: Carlos 
Alberto do Carmo Mattos, Dionísio Da Dalt Netto, Emanuel Ayres Costa 
Semêdo do Carmo,  Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. 
Ausente os Vereadores Daniel Geraldo Dias e Ivalto Rinco de Oliveira. A 
Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques declarou aberta a Sessão Solene 
da Câmara Municipal em Homenagem aos Cavalheiros da Cultura aqui 
representados pelos Senhores: Carlos Oscar Niemeyer Magalhaes, Francisco 
José Reis, Eduardo Ladeira, Álvaro Gatto e Adriano Gama, pela dedicação ao 
incentivo da Leitura e Cultura em todo o território nacional, em especial pela 
Cavalgada Literária ao longo dos Municípios de Itabira, Ipoema, Cocais, Bom 
Jesus do Amparo, Santa Rida do Durão, Piranga, Presidente Bernardes, Dores 
do Turvo, Rio Pomba e Rio Novo. Concedeu em seguida a palavra ao Vereador 
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: “ Cumpre-nos neste momento, 
como representantes da população, formalizar, através desta recepção e 
homenagem, um sentimento que de fato já preexistia em nossos corações. 
Quando uma homenagem é outorgada a alguém, significa que este alguém, ou 
no caso, esta instituição, executou algo digno de ser admirado. Mais difícil que 
contribuir com um óbulo, é oferecer algumas horas de nossas vidas. E, 
justamente por ser mais difícil, o mérito torna-se maior aos olhos de Deus e da 
nossa própria consciência. Nobreza missionária que honra a histórica Cavalaria. 
Há 800 anos, já em tempos de guerra e intolerância, Cavaleiros corajosos 
protegiam os peregrinos em suas viagens à Terra Santa, livrando-os das 
armadilhas do inimigo. Hoje, nesta nova era de incertezas... de grande progresso 
técnico, mas de retrocesso moral; de conquistas científicas, mas de declínio 
espiritual; cabe-nos exaltar o magnífico trabalho destes Cavaleiros, verdadeiros 
artífices da cultura, que assumiram voluntariamente a nobre missão de 
exercerem o papel de instituição social. Nobreza missionária, ressalto, que honra 
as tradições históricas de cultura e literatura do povo rio-novense. Nestas 
cruzadas pacíficas e culturais que empreende, a Associação Cavaleiros da 
Cultura distribui livros às crianças... essas criaturas puras, verdadeiras, 
esperanças do futuro. Antevendo a necessidade do incentivo à leitura, o poeta 
brasileiro Castro Alves eternizou em 1870, ano da emancipação política de Rio 
Novo, as seguintes palavras: Oh! Bendito o que semeia Livros à mão cheia E  
manda o povo pensar! O livro, caindo n'alma, É germe – que faz a palma, É  
chuva – que faz o mar! Bravo! a quem salva o futuro! Fecundando a multidão!
…Num poema amortalhada Nunca morre uma nação. Benditos sejam, portanto, 
os Cavaleiros da Cultura, que recebem nossos sinceros cumprimentos e 

1



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000

Fone: 32 -32741132-Geral-/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br

agradecimentos. Emanuel Ayres. Em seguida convidou os Cavalheiros para 
receberem o certificado de Honra ao Mérito. PALAVRA LIVRE: O Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda e a Presidente Vereadora Dulcimar Prata 
Marques, parabenizaram os Cavalheiros da Cultura, pelo belo projeto de 
incentivo a leitura. O Senhor Carlos Oscar Niemeyer Magalhães, em nome de 
todos os amigos e colaboradores dos Cavalheiros da Cultura agradeceu a 
homenagem recebida desta casa. Finalizando a Presidente agradeceu a presença 
de todos e deu por encerrada a presente Sessão. De tudo para constar lavrou – se 
a presente Ata.
 

_____________________________
Carlos Alberto do Carmo Mattos

__________ausente _____________
Daniel Geraldo Dias

______________________________        
Dionísio Da Dalt Netto

______________________________
Dulcimar Prata Marques

______________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

______________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo

__________ausente_______________
Ivalto Rinco de Oliveira

______________________________
Jordão de Amorim Ferreira

_______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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