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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1363/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 17 de outubro de 2017.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2017, às 19:00 (dezenove horas), 
no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência da  Vereadora Dulcimar Prata 
Marques, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel 
Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, 
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco 
Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira. Ausente o vereador Pedro 
Gonçalves Caetano.  A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques declarou 
aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal, informando que as atas das 
sessões ordinárias e extraordinária do dia 10 (dez) de outubro de 2017 não 
seriam colocadas em votação por falta de tempo hábil para confecção das 
mesmas. Antes de dar inicio a leitura do expediente deu as boas vindas ao 
vereador João Bosco Ferreira Pires que está regressando a esta casa, na certeza 
de que irá desempenhar um excelente trabalho, passando a seguir para a leitura 
do expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 199/2017. Autores: 
Vereadores Emanuel Ayres, Dionísio Da Dalt e Daniel Dias. A Exma. Sra. 
Vereadora Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma 
do Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao 
Executivo Municipal a seguinte solicitação: Providenciar melhorias na Rua de 
terra que faz a ligação entre as Ruas Miguel Peres Biginato e Joaquim Ferreira 
Neto, no Bairro Mangueiras, passando por trás da fábrica de aviamentos. 
JUSTIFICATIVA: Em boas condições, a referida Rua poderá ser utilizada 
inclusive nos dias de atendimento da Organização Paracientífica Adolf Fritz 
que, como todos sabemos, traz grande movimento para o município. Na situação 
em que se encontra, acaba prejudicando o fluxo de veículos, que tem de ir e vir 
pela Rua Miguel Peres Biginato, tendo que encontrar espaços por entre os 
muitos carros ali estacionados. Recomendamos também ao Executivo Municipal 
a colocação de lixeiras e placas indicativas no referido local. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 16 de outubro de 2017. Dionísio Dadalt – PT. Emanuel Ayres 
– PSB e Daniel Dias – SD. 2- Requerimento nº 200/2017. Autores: Vereadores 
Emanuel Ayres, Dionísio Da Dalt e Daniel Dias. A Exma. Sra. Vereadora 
Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os 
vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento 
Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal 
a seguinte solicitação: Colocar um braço de luz no poste no início da Rua dos 
Pinheiros, em frente a oficina do Paulo ‘Abelha’. JUSTIFICATIVA: Faz-se 
necessário para melhorar a iluminação pública do referido local, proporcionando 
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maior segurança aos moradores. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 16 de 
outubro de 2017. Dionísio Dadalt – PT, Emanuel Ayres – PSB e Daniel Dias – 
SD. 3- Requerimento nº 201/2017. Autor: Dulcimar Prata Marques, Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires, 
Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Exmos. Srs. Vereadores 
da Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que abaixo subscrevem, 
requerem que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. 
Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho. - Solicita do 
Executivo Municipal implantação de um braços de luz com luminária na rua 
Dona Carmelita Melo Ribeiro – Bairro da Mangueiras. JUSTIFICATIVA: A 
iluminação pública é muito importante e traz inúmeros benefícios à comunidade. 
Com a realização desta melhoria, estaremos proporcionando tranquilidade, 
conforto e segurança aos munícipes. Sala das Sessões “Messias Lopes”,   16 de 
outubro  de 2017 Dulcimar Prata Marques , Eduardo Luiz X. Miranda. Ivalto 
Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro 
Gonçalves Caetano. 4- Requerimento nº 202/2017. Autor: Dulcimar Prata 
Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Ivalto Rinco de Oliveira, João 
Bosco Ferreira Pires,  Jordão de Amorim, Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. 
Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que 
abaixo subscrevem, requerem 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 analisada a possibilidade de retornar 
para três vezes por semana a coleta de lixo no bairro Bela Vista. 
JUSTIFICATIVA: O numero de habitantes do referido bairro vem aumentado 
nos últimos meses e os tambores colocados no final da Rua Tenente João Lobo 
não estão sendo suficientes, ficando lixo espalhado pelo chão, esse excesso de 
lixo tem causado muito transtornos aos moradores com o aparecimento de 
muitas moscas e animais peçonhentos. Sala das Sessões “Messias Lopes”,  16 de 
outubro  de 2017. Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz X. Miranda, Ivalto 
Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires, Jordão de Amorim Ferreira e 
Pedro Gonçalves Caetano. 5- Requerimento nº 203/2017. Autor: Dulcimar 
Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Ivalto Rinco de Oliveira, João 
Bosco Ferreira Pires,  Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. 
Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que 
abaixo subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja enviada a 
solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho.
- Solicita do Poder Executivo  providência para instalação de faixa de pedestre e 
placa de sinalização de PARE nos locais de maior fluxo de pedestre, como 
exemplo portas de escolas e comércios. JUSTIFICATIVA: “A instalação da 
faixa de pedestres e placa de PARE fará com que os motoristas diminuam a 
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velocidade de seus veículos, facilitando a travessia da rua por parte dos 
pedestres, além de proporcionar maior segurança”. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”,  16 de outubro  de 2017. Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz X. 
Miranda, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires, Jordão de Amorim 
Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. 6- Requerimento  nº   204/2017- Autores: 
Jordão de Amorim Ferreira, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Pedro Gonçalves 
Caetano. Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os 
Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação regimental, 
seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu 
Rabello Filho. - Solicita do Poder Executivo a construção de quebra molas nas 
localidades abaixo: 1-Estrada para a Cachoeira Santa próximo ao Lazaredo: 2-
Entrada do Distrito de Furtado de Campos; 3-Entrada do Povoado dos Netos. 
JUSTRIFICATIVA: Diversos moradores das localidades acima mencionadas 
nos procuraram manifestando  apreensão com relação a imprudências de alguns 
motoristas, por não haver sinalização no local, desrespeitam o limite permitido 
de velocidade colocando em risco a vida das pessoas, principalmente das 
crianças que por lá circulam. Com a construção destes quebra molas os 
motoristas serão obrigados a transitarem com mais prudência. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”,  16 de outubro  de 2017. Dulcimar Prata Marques , Eduardo 
Luiz X. Miranda, Ivalto Rinco de Oliveira , João Bosco Ferreira Pires, Jordão de 
Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. 7- Leitura do Ofício nº 
PM/2017/0231 da Prefeitura Municipal de Rio Novo: “Que responde ao 
requerimento dos vereadores Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel 
referente copia dos processos licitatórios de nº 094/2017, 098/2017, 107/2017, 
122/2017, 128/2017 e 141/2017. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 
199/2017. Autores: Vereadores Emanuel Ayres, Dionísio Da Dalt e Daniel Dias. 
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovador por unanimidade. 
2- Requerimento nº 200/2017. Autores: Vereadores Emanuel Ayres, Dionísio 
Da Dalt e Daniel Dias. Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade. 3- Requerimento nº 201/2017. Autor: Dulcimar 
Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Ivalto Rinco de Oliveira, João 
Bosco Ferreira Pires,  Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. 
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade.
4- Requerimento nº 202/2017. Autor: Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires, Jordão 
de Amorim, Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 5- Requerimento nº 
203/2017. Autor: Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, 
Ivalto Rinco de Oliveria, João Bosco Ferreira Pires, Jordão de Amorim Ferreira 
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e Pedro Gonçalves Caetano.  Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade. 6- Requerimento  nº   204/2017- Autores: Jordão 
de Amorim Ferreira, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, 
Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Pedro Gonçalves Caetano. 
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 
PALAVRA LIVRE:  Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: o 
Vereador fez uso da palavra para dar as boas vindas ao Vereador João Bosco 
Ferreira Pires. Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: 
Cumprimentou a todos os presentes, deu boas vindas ao vereador João Bosco 
Ferreira Pires, e sugeriu aos vereadores que  certificassem se os requerimentos 
encaminhados ao executivo estavam sendo atendidos, são e sabia das 
dificuldades do município, e que deveriam agradecer quando forem atendidos, 
disse  que seus requerimentos não  estão sendo atendidos, que o município está 
com diversos problemas de iluminação pública, no inicio do ano solicitou 
colocação de um braço de luz no Beco do Bide e não foi atendido, disse que é 
triste ouvir a pessoas dizerem “pois é tem vereador aqui perto, temos que passar 
neste escuro e eles não fazem nada”; convidou os vereadores para irem na rádio 
e jornais locais esclarecer ao povo quais as funções do vereador, pois acreditava 
estarem mal informado achando que vereador tem  poder de fazer, e na realidade 
podem apenas fazer indicações e pedidos de providência, mas quem executa é o 
executivo, disse ainda que próximo a sua residência, existem diversos buracos 
no asfalto, que  fazem o recapeamento e dentro de quatro meses no máximo está 
tudo esburacado novamente, mas não sabe o motivo, que as vezes está assentado 
na porta de sua casa e as pessoas passam e falam “será que você conhece um 
vereador para pedir que recupere isso aqui e tape esses buracos”, que falam em 
tom de deboche, e  fica muito sentido com essa situação, que tem vontade de ele 
mesmo resolver o problema, mas não faz ideia de quanto custa um caminhão de 
asfalto;  vivemos em uma democracia e as pessoas tem o direito de falar, mas 
deveriam ter um pouco mais de respeito. Palavra com a Presidente vereadora 
Dulcimar Prata Marques: disse ao vereador Ivalto Rinco que certos 
requerimentos são atendidos mesmo que verbalmente e citou o dia em que 
estava no anexo  juntamente com os vereadores  Eduardo Miranda e Jordão 
Amorim e o Exmo. Sr. Prefeito chegou e disseram a ele que precisava ser 
calçada ou cimentada a frente do anexo, e na semana seguinte ele mandou fazer 
o serviço, disse ainda que todos os requerimentos  estão sendo respondidos, e as 
respostas lidas nas reuniões, assim como hoje foi lido a resposta do 
requerimento feito pelo vereadores Emanuel Ayres, Daniel Dias e Dionísio Da 
Dalt. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Convidou 
os vereadores para fazerem um requerimento solicitando da COPASA, que 
reativem os poços artesianos ou que  tenham um plano B neste período de 
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estiagem,  existem muitas localidades com falta de água, o Ribeirão do Calixto 
se passar mais uma semana sem chover vai secar, e voltar a ficar como a três 
anos atrás, sem uma gota de água na cachoeira, coisa que nunca tinha visto 
nesses 44 (quarenta e quatro) anos morando no mesmo local. Palavra com o 
Vereador João Bosco Ferreira Pires: Cumprimentou a todos e agradeceu pela 
forma  como foi recebido em seu primeiro dia frente ao Legislativo e também ao 
Vereador Carlos Alberto do Carmo Mattos pelo período em que o substituiu 
nesta casa, acredita que o  período em que ficou ausente foi por uma causa 
nobre, devido sua experiência na área social;  como funcionário público deu 
início ao trabalho pelo setor social, e hoje esta deixando a Assistência Social 
organizado, com equipe de trabalho, conselhos e projetos funcionando, 
prestações de contas e relatórios em dia, disse ainda que Assistência Social 
estava ficando em boas mãos, tendo como coordenadora a Senhora Raquel 
Tostes Carpanez,  e  como funcionário público efetivo irá permanecer nos 
trabalhos da Assistência Social, mas que tomou a decisão de retornar ao 
legislativo, depois de dar início aos trabalhos no executivo com Gestor da 
Assistência Social, e agora dando continuidade  aqui no legislativo a um 
trabalho com transparência, com excelência, procurando dar o seu melhor, no 
que se propôs a fazer. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: 
disse estar dando entrada em um requerimento pedindo vistoria em todas as 
lâmpadas que ficam acessas durante o dia, pois esta tendo reclamação todos os 
dias e gostaria que fosse assinado por todos,  e quanto ao requerimento que será 
encaminhado para a COPASA, propor que eles estudem um outro ponto para 
coletar água, uma vez que o Ribeirão do Calixto tem pouco volume, e vem 
prejudicando o meio ambiente. Palavra com a Presidente Vereadora 
Dulcimar Prata Marques: Solicitou aos vereadores que transformassem as 
sugestões em requerimentos escritos para que todos assinem e sejam votados  na 
próxima sessão, lembrou  aos vereadores que a Lei Orçamentária está disponível 
em todas as mesas, para estarem  analisando todas a emendas,  o prazo final para 
votação é  dezembro,  pediu que não deixassem para ultima hora, disse ainda 
com relação ao PL nº 32 do executivo, deixará em apreciação uma vez que o 
Vereador Emanuel Ayres esteve na Prefeitura e na Câmara do município de 
Goianá onde foi informado que esse projeto ainda não está tramitando, sendo 
assim  irá aguardar. A Presidente informou a todos que o horário das reuniões 
será alterado para ás 19:30 (dezenove horas e trinta minutos) devido ao horário 
de verão a partir da próxima reunião. Não havendo mais nenhum assunto a ser 
tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes 
que se lavrasse apresente ata.
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_____________________________
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

______________________________
João Bosco Ferreira Pires

_______________________________
Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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