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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1472/2019 
            Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 24 de setembro de 2019 

 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2019, às 19h00min no 

“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Jordão de 

Amorim Ferreira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: 

Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo 

Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Guilherme 

de Souza Nogueira, Ivalto Rinco de Oliveira e João Bosco Ferreira Pires. O 

Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou 

dispensa da leitura das Atas nº 1470/2019 e 1471/2019que foram colocadas em 

primeira e única discussão e votação eAprovadas com abstenção do vereador 

Daniel Geraldo Dias na ata 1471/2019 por não estar presente na sessão. A seguir 

o solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1-

Projeto de Lei 017/2019 do executivo: “Dá Nova estrutura ao Anexo I – 

Quadro de Cargos em comissão que integra o Plano de Carreiras dos Servidores 

Públicos do Município de Rio Novo”. 2- Requerimento nº.  086/2019 Autor: 

Jordão de Amorim Ferreira. Exmos. Srs.Vereadores da Câmara Municipal de 

Rio Novo. 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 melhoria na iluminação da Travessa David 

Monteiro Aragão – Bairro Nova Aurora. Justificativa: “Esta é uma solicitação 

dos moradores e da população que necessita transitar pelo local. A falta de 

iluminação causa insegurança aos moradores. Sala das Sessões “Messias 

Lopes”, 20 de setembro de 2019. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador 

Proponente. 3- Requerimento nº 092/2017. Autor: Guilherme de Souza 

Nogueira. Ao Exmo. Sr.Vereador Jordão de Amorim Ferreira. DD. Presidente 

da Câmara Municipal de Rio Novo.O Vereador que abaixo subscreve, requerer 

que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito 

Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho. - Solicito instalação de 02 

braço de luz na rua José Nogueira Filho em frente a antiga casa de turma da 

Rede Ferroviária em Furtado de Campos.Justificativa Considerando que a 

iluminação pública é essencial para a qualidade de vida da sociedade, por ser de 

fundamental importância para a segurança pública; Solicito à Prefeitura 

Municipal que determine, junto ao setor competente, a instalação de braço de luz 

no local acima citado. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 24 de setembro 

2019.Guilherme de Souza Nogueira-Vereador Proponente. 4- Requerimento nº 

093/2019 – Autores: Todos os Vereadores – Os vereadores que subscrevem, no 

uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerem, ouvida a 

Câmara, seja emitida: MOÇÃO DE APLAUSO a estudante Letícia Rocha de 

Araújo, pela brilhante crônica apresentadas ás Olimpíadas de língua portuguesa-

2019 – Sala das Sessões “Messias Lopes” 23 de setembro de 2019 – Jordão de 
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Amorim Ferreira, Dulcimar Prata Marques, João Bosco F. Pires, Dionísio 

Dadalt, Emanuel Ayres, Daniel Dias, Ivalto R. Oliveira, Eduardo X Miranda e 

Guilherme S. Nogueira. ORDEM DO DIA: - Projeto de Lei 017/2019 do 

executivo: “Dá Nova estrutura ao Anexo I – Quadro de Cargos em comissão 

que integra o Plano de Carreiras dos Servidores Públicos do Município de Rio 

Novo”. Colocado em segunda discussão. Palavra com o Vereador Emanuel 

Ayres do Carmo: Fez uso da palavra para reiterar seus votos contrários 

referentes aos incisos I e IV do art 2º na criação do cargo de Supervisor de 

Obras, e de mais um Encarregado de Serviços. Palavra com o Vereador Daniel 

Geraldo Dias:Disse que acompanhava o vereador Emanuel Ayres na votação 

dos incisos. Encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final emitir parecer. Colocado em segunda votação. APROVADO com dois 

votos contrários nos incisos I e IV do art 2º, sendo esses votos dos vereadores 

Emanuel Ayres e Daniel Dias.  2- Requerimento nº. 086/2019 Autor: Jordão de 

Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado 

por unanimidade. Requerimento nº 092/2017 Autor: Guilherme de Souza 

Nogueira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por 

unanimidade. 4- Requerimento nº 093/2019 – Autores: Todos os Vereadores. 

Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Presidente Vereador 

Jordão de Amorim Ferreira: Disse que há alguns dias a Senhora Telma Luísa 

D. Ferreira este nesta casa e apresentou a redação da estudante Letícia Rocha de 

Araújo que emocionou a todos, que a maioria do parlamento é de origem pobre, 

e já sofrem com o preconceito, não é onde se mora ou o que se veste que faz o 

ser humano, o que conta mesmo é o caráter, disse ainda que essa redação fala do 

bairro  Santa Clara e do Projeto Girassol, projeto esse que tem feito um belo 

trabalho no bairro, e que fez uma sugestão para que as Escolas criem um 

campeonato, e os alunos façam redação sobre o bairro onde vivem, e desta 

forma terem a visão da criança e do adolescente, que muitas vezes veem coisas 

que os adultos não veem. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza 

Nogueira: Parabenizou a estudante Letícia, disse que não pode estar presente 

quando a Sra. Telma Luísa esteve nesta casa, mas pode ler seu texto e achou o 

conteúdo dele muito importante, concordava com as palavras do Presidente, pois 

foi criado em Furtado de Campos e passou também um pouco por esse 

preconceito, mas nunca sentiu vergonha, pelo contrário, sempre sentiu orgulho, 

assim como a Letícia demonstrou em seu texto, parabenizou a Sr. Márcia 

Cristina L. Oliveira Coordenadora do projeto Girassol pelo trabalho realizado, 

parabenizou também a mãe da Letícia, e desejou a Leticia que ela trilhe um 

caminho de sucesso, e que leve sempre consigo o orgulho que tem pelo local em 

que reside. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Parabenizou a 

estudante Letícia  pelo seu texto, pela sabedoria e por não fugir da sua origem, 

disse concordar com as palavras do Presidente e que assim como o Vereador 
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Guilherme Nogueira também  ele também era de Furtado de Campos, e passou 

pelos mesmos preconceitos, e que nunca atrapalhou o fato de ser da zona rural, 

lá existem várias pessoas que tem grande formação acadêmica, parabenizou 

também a  Senhora Márcia Cristina por não deixar de acreditar em um bairro 

que infelizmente não tem ajuda do poder público, não só desta gestão como em 

outras, pois é uma pessoa que trabalha, tem cinco filhos, estuda e ainda arruma 

tempo para se dedicar ao projeto Girassol, sem ganhar nada e sem ter recurso,  

disse que admira  a Sra. Márcia pelo trabalho e a menina por não ter vergonha 

de expor a realidade, pois ela existe, desejou a Senhora Márcia Cristina que 

Deus a abençoasse e lhe desse forças e não desistisse;  a menina Letícia que  

continuasse firme e aproveitasse esse dom da escrita que Deus lhe deu e 

parabenizou a mãe da Letícia, por ela ser o alicerce e a base na educação 

familiar, desejou ainda  que outros projetos como este fossem desenvolvidos no 

município e que as pessoas acreditem num futuro promissor. Palavra com a 

Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que endossava as palavras dos 

vereadores que a antecederam, que família é base de tudo, parabenizou a 

Senhora Euciane pela criação da Letícia. Palavra com o Vereador Ivalto 

Rinco de Oliveira: Parabenizou a Letícia pela contribuição que ela está dando e 

pelo exemplo, e agradeceu as pessoas que a incentivam. Palavra com o 

Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Parabenizou a menina Letícia, a 

Sra. Márcia, aos professores, a Sra. Telma Luísa pela atitude, e endossou a 

palavra dos demais vereadores. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira 

Pires: Fez uso da palavra para parabenizar a Letícia disse que a Senhora Telma 

Luísa também havia sido sua professora, que uma  parte que lhe chamou muito a 

atenção nesta redação é onde está escrito “ela nos faz ver que só precisamos de 

alguém que realmente acredite na gente, de alguém que nos faça sentir a melhor 

pessoa do mundo, tudo isso acontece por causa de uma pessoa extremamente 

importante para nós e coordenadora do projeto, a Márcia”, e via a importância 

do trabalho voluntário realizado pela Senhora Márcia Cristina no bairro Santa 

Clara, que acreditava ela fazia por amor, independente de qualquer 

reconhecimento,  e quando se lê um texto deste, pode-se ver a importância dela  

através do projeto na vida da Letícia e de tantas outras crianças e adolescentes 

do bairro, que sebe bem o que a Letícia mencionou em sua redação, com relação 

ao preconceito e uma série de coisas que acontecem com quem mora num bairro 

mais simples, e quando tem uma pessoa que leva um pouco de esperança, sabem 

a importância deste trabalho, e mais uma vez parabenizou a Letícia, seus pais e a 

Senhora Márcia por estar na frente deste projeto. Colocado em primeira e única 

votação. Aprovado por unanimidade. A Seguir  o Presidente no uso de suas 

atribuições disse que a Câmara Municipal de Rio Novo através de seus 

representantes homenageia a aluna Letícia Rocha de Araújo Estudante da Escola 

Estadual Raulino Pacheco por sua brilhante crônica apresentada á Olimpíadas de 
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Língua Portuguêsa-2019 e convida a aluna Letícia Rocha de Araújo para receber 

a placa. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de 

Oliveira Disse que com referencia aos requerimentos de iluminação pública 

parabenizou os vereadores pelas reivindicações, solicitou que fosse feito um 

levantamento dos requerimentos que já foram feitos solicitando iluminação 

publica no trecho entre o bairro Recanto da Lagoinha e a Ponte do Caranguejo, 

disse ainda que todas as gestões que esteve nesta casa foram feitos 

requerimentos  com esse teor mas até o momento não foram atendidos, sendo 

que próximo ao bairro existe a sub estação de energia, é um bairro mais afastado 

e existe uma grande necessidade desta iluminação, solicitou ainda que seja 

encaminhado uma reitera desses requerimentos ao executivo e que fosse 

assinado por todos os vereadores. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz 

Xavier de Miranda: Disse ao Vereador Ivalto Rinco que no dia 13 de setembro 

esteve juntamente como Sr. Prefeito no DER em Ubá, onde foi solicitar 

instruções pois tem intenção de iluminar o local citado pelo vereador, e o Diretor 

do DER disse que a melhor forma é aumentando o perímetro urbano, para não 

ter problemas com o DER e seguir as normas cidade, disse ainda que a 

solicitação o vereador é muito válida e quanto antes for feito melhor. Palavra 

com o Presidente Jordão de Amorim Ferreira: Disse que neste mandato 

foram feitos dois requerimentos de sua autoria e um de autoria do Vereador 

Emanuel Ayres, que irá solicitar que seja feito uma reitera desses requerimentos 

e todos os vereadores assinam, mas que a informação dada pelo vereador 

Eduardo Miranda é muito boa. Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier 

de Miranda: Usou a palavra para dizer que na semana da árvore início da 

primavera o terreno da prefeitura de 54 alqueire foi  totalmente queimado, fora 

terrenos vizinhos, cercas perdidas, e ficava muito triste em dar essa informação, 

achava que deveria ser apurado como começou esse incêndio, pois  fogo não 

aparece do nada, que deveria ser feito um Boletin de Ocorrência-BO para que o 

ocorrido seja apurado, pois o local é um patrimônio da cidade, e sugeriu que 

fosse encaminhado um requerimento ao executivo solicitando que seja feito o 

Boletim de Ocorrência-BO, pois o que foi feito é um crime. Palavra com o 

Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Comentou ser uma triste 

notícia e disse que poderia ser feito um ofício ao executivo solicitando tal 

providência. Informou ao Vereador Emanuel Ayres que o requerimento de 

autoria deles referente instalação de poste com braço de luz na rua Arlete Dias 

de Paiva foi atendido, e que moradores o procuraram para agradecer. Palavra 

com o Vereador Emanuel Ayres C. Semedo do Carmo: Disse ser boa a 

noticia e era preciso agradecer quando são atendidos, pois a comunidade que sai 

beneficiada, e os moradores da referida rua estavam fazendo a solicitação, disse 

ainda que gostaria de deixar registrado seus cumprimentos a estudante Letícia, 

sua mãe, e a Senhora Marcia Cristina, disse  que já tiveram oportunidade de 
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homenageá-la através do título de cidadã honorária, no ano anterior por 

indicação do vereador Daniel Dias, e desejou a Letícia que ela continua assim, 

aplicada nos estudos, que o futuro e certo. Quanto a fala do vereador Eduardo 

Miranda também era favorável ao pedido para que o Executivo tome as 

providências com relação ao incêndio na antiga represa, pois  é um patrimônio 

público que esta sendo queimado e perdido, que seja feito esse encaminhamento 

ao executivo para pedido de Boletim de Ocorrência-BO, e apuração quanto ao 

caso, que o BO é para apurar, mas que medidas deveriam ser tomadas no sentido 

de prevenção,  segundo os relatos que recebeu hoje de pessoas que passam pelo 

local ainda existe fumaça no local, que a Prefeitura poderia enviar uma comitiva 

para apagar esses focos, pois nesse período de seca e com os vento é muito 

perigoso. Solicitou uma moção de pesar pois foi sepultado hoje em Juiz de Fora 

o Expedicionário  veterano da segunda guerra mundial Antônio de Pádua Inhan, 

ele residia há muitos anos em Juiz de Fora, mas era Rionovense e nascido em 

Furtado de Campos, herói de guerra, que sai daqui para lutar contra as forças 

extremistas do nazismo em terras Italianas, contribuiu com as forças aliadas na 

conquista de Monte Castelo, na Batalha de Montese, que foram batalhas 

importantes para derrotar as forças do Nazismo, que em 1998 quando a Loja 

Maçônica Culto ao Dever estava comemorando seus 70 anos de fundação, foi 

realizado uma homenagem pública ao Expedicionários Rionovenses na praça 

central e lá existe uma placa em homenagem a eles, e nome do Antônio de 

Pádua Inhan consta na placa. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de 

Amorim Ferreira: Disse que a moção será feita, disse ainda que na próxima 

semana entrará com um requerimento e contava com todos para assinar também 

esse requerimento, onde solicita do executivo providências com relação ao muro 

que foi construído em área denominada  rua e que tem gerado tantas 

reclamações  dos moradores, que lhe foi entregue um abaixo assinado com 220 

assinaturas, e esse abaixo assinado será anexado ao requerimento. Palavra com 

o vereador Guilherme de Souza Nogueira: Parabenizou o Vereador Emanuel 

Ayres pela explanação sobre o Expedicionário, que realmente não sabia,  

principalmente que ele era de Furtado de Campos, e solicitou que quando a 

moção for feita que tentassem conseguir o endereço pois achava importante ser 

encaminhado aos familiares. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de 

Amorim Ferreira: Disse que irá solicitar da secretária que tente localizar o 

endereço da família. Palavra com a Senhora Márcia Cristina L. de Oliveira: 

“Agradeceu a todos o carinho, e disse que achou super  bacana a ideia de cada 

criança fazer uma redação sobre o seu bairro, mas que gostaria que cada 

vereador tirasse meia hora do seu dia para irem nesses bairros para entenderem e 

compreenderem a real situação de cada um, porque hoje o que faz não é porque 

tem tempo, mas é porque faz o seu tempo para poder estar lá, que acredita que 

todo mundo é um ser de luz, que muitas vezes está apagado, mas é dessa forma 
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que conseguimos brilhar cada vez mais e não brilhar para aparecer”. Não 

havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da 

Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata. 

 

 

 

___________________________  

Daniel Geraldo Dias    

 

__________________________ 

Dionísio Da Dalt Netto 

 

_____________________________  

Dulcimar Prata Marques    

 

_____________________________ 

Emanuel Ayres C. S. do Carmo 

 

_____________________________           

Eduardo Luiz Xavier de Miranda   

 

______________________________ 

Guilherme de Souza Nogueira 

    

_____________________________   

Ivalto Rinco de Oliveira     

 

_____________________________ 

João Bosco Ferreira Pires 

 

__________________________   

Jordão de Amorim Ferreira 

   

 

 


