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           ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1445/2019
 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 26 de março de 2019

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês março de 2019, às 19:00 (dezenove horas), no 
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do  Vice-Presidente Vereador João 
Bosco Ferreira Pires, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: 
Daniel Geraldo Dias, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda, Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo, Guilherme de Souza 
Nogueira,  Ivalto Rinco de Oliveira.. Ausente o Presidente Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira e o Vereador Dionísio Da Dalt Netto, ausências estas 
justificadas por estarem de atestado médico. O Vice-Presidente declarou aberta a 
Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou  dispensa da leitura da Ata nº 
1444/2019. Colocada em discussão e votação. Aprovada com duas  abstenções 
sendo estas do vereadores Daniel Geraldo Dias e Ivalto Rinco de Oliveira  por 
não estarem presentes na sessão. A seguir solicitou a Secretária Dulcimar Prata 
Marques que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- 
Requerimento nº 038/2019. Autor: Dulcimar Prata Marques. Ao Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Jordão de Amorim Ferreira. 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 providência com relação ao buraco existente na rua Clóvis Dias 
próximo ao Condomínio Casa Branca. Justificativa: A solicitação supra se 
justifica em razão dos riscos que o referido buraco traz àqueles que transitam e 
trafegam pelo local, bem como pela possibilidade de aumento do mesmo em 
decorrência de novas chuvas. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 25 de março de 
2019. Dulcimar Prata Marques-Vereador Proponente. 2- Requerimento Nº 
039/2019 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 pavimentação 
asfáltica na rua Ezequiel Ribeiro Guimarães. Justificativa: O motivo da 
solicitação é melhorar a infra-instrutura da nossa cidade, oferecer melhores 
condições de vida para a população, e também contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 25 de 
março de 2019.  Jordão de Amorim Ferreira - Vereador proponente 3-
Requerimento Nº 040/2019. 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 
pavimentação asfáltica nas ruas Gilberto Siqueira e Vovó Domitilde e reforma 
da Praça – Bairro Santa Clara. Justificativa: O asfaltamento vai melhorar as 
condições de tráfego, contribuindo com a melhor qualidade de locomoção das 
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pessoas que transitam por essas vias públicas. A revitalização da praça é de 
grande importância para a comunidade, pois são espaços criados para o lazer, 
para o encontro dos moradores e para as manifestações sociais, a solicitação visa 
tornar o ambiente mais harmonioso e aconchegante. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 25 de março de 2019.  Jordão de Amorim Ferreira - Vereador 
proponente. 4- Leitura de Ofício: Ofício nº 24/2019/Secretária da Câmara 
Municipal de Coronel Pacheco “Que convida para junto com eles solicitarem da 
Empresa José Maria Rodrigues que disponibilize mais um horário saindo de Juiz 
de Fora após as 20 horas. 5- Leitura de Correspondência: “Que a EMATER 
encaminha  a esta casa solicitando agendamento par o dia 09 de abril do corrente 
ano para apresentarem nesta casa o Relatório Anual de Atividade de 2018. 
ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 038/2019. Autor: Dulcimar Prata 
Marques. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com a Vereadora 
Dulcimar Prata Marques: Disse que próximo a sua casa tinha um grande 
volume de entulho e pediu ao Prefeito para recolher e utiliza-lo para tampar o 
buraco, mas infelizmente o entulho já havia sido recolhido, sendo assim é 
necessário que se tome outra providência, pois o local está perigoso,  solicitou 
que o requerimento fosse encaminhado com urgência ao executivo pois o 
mesmo já está ciente do caso. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: 
Parabenizou a Vereador Dulcimar Marques pelo requerimento e disse que esse 
requerimento já havia sido feito, que o  prefeito tentou amenizar a enxurrada que 
passa pelo local, mas a água continua acumulando,  e quanto mais chove, mais o 
local afunda. Pediu permissão a vereador pra assinar também o requerimento. 
Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Concedeu a permissão 
solicitada pelo vereador Daniel Dias e convidou os demais vereadores para 
assinarem também. Colocado em primeira e única votação. Aprovado pelos 
vereadores presentes. 2- Requerimento Nº 039/2019 Autor: Jordão de Amorim 
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes.  3- Requerimento Nº 040/2019. Autor: 
Jordão de Amorim Ferreira.  Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O Vice-Presidente 
Vereador João Bosco Ferreira Pires comentou com referencia a correspondência 
recebida da Câmara Municipal de Coronel Pacheco que trata de solicitar da 
empresa Viação Jose Maria Rodrigues incluir mais um horário de ônibus  após 
as 20:00 horas saindo de Juiz de Fora. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda: Sugeriu que fosse feito uma correspondência assinada por 
todos os vereadores apoiando a iniciativa, pois quanto mais horários de ônibus 
tiverem melhor para a população. Palavra com o Vice-Presidente Vereador 
João Bosco Ferreira Pires: Após todos os vereadores concordarem disse que 
irá solicitar a secretária que fizesse o ofício e  que fosse assinado por todos. 
Informou que a reunião na Energisa para tratar da falta de energia na zona rural 
ficou agendada para sexta-feira dia 29 às 10:00 horas, solicitou que os 
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vereadores que tiverem interesse em participar da reunião deixarem até amanhã 
seus nomes na secretaria Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa 
Semêdo do Carmo: Disse acreditar que o Presidente já tenha tomado as 
providências, mas a presença do  Sr. José Pereira Duprat seria indispensável 
nesta reunião, sendo ele é ex- presidente do Sindicato Rural e que trouxe a 
demanda a esta casa legislativa representando os produtores rurais. Palavra com 
o Vice-Presidente Vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse que o Sr. José 
Pereira Duprat já havia manifestação interesse em participar da reunião bem 
como o atual Presidente do Sindicato Rural,  que Presidente já entrou em contato 
com o mesmo informando do agendamento da reunião. Palavra com o 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Parabenizou ao Vice-Presidente 
pela condução dos trabalhos da casa, disse com referencia a reunião agendada na 
Energisa que é preciso ressaltar a importância dos representantes desta casa e do 
Sr. José Pereira Duprat representando os produtores rurais fazerem uma reunião 
produtiva, se colocou a disposição para participar, mas respeitando os 
vereadores que tem mais relação com área rural de quererem participar,  disse 
ainda que  por questão de economia, pois se todos quiserem participar será 
necessário contratar uma Van, sendo que o ideal seria uma carro menor. Palavra 
com o Vice-Presidente Vereador João Bosco Ferreira Pires: Agradeceu ao 
Vereador Guilherme Nogueira pelas palavras sobre sua pessoa, e disse 
concordar em dar preferência a participar da reunião os vereadores que são 
produtores rurais e tem um melhor entendimento do assunto, mas que havendo 
possibilidade tem interesse em participar, disse ainda que achava importante que 
houvesse uma representatividade do legislativo na reunião com a Energisa. 
Palavra com o  Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Usou a palavra 
para dizer que gostaria de participar da reunião com a Energisa. Palavra com o 
Vereador Daniel Geraldo Dias: O vereador disse que também quer participar 
da reunião. Solicitou que fosse feita uma revisão nos microfones da casa, pois 
em toda sessão tem ocorrido problema. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco 
de Oliveira: Disse que fará o possível para participar da reunião, e se for 
possível irá em veículo próprio. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Solicitou que na próxima reunião fosse 
indicado seu nome nas comissões que anteriormente constava o nome do Sr. 
Pedro Gonçalves Caetano conforme consta no Regimento Interno. Palavra com 
o Vice-Presidente Vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse que não sabe se 
o Presidente estará na condução dos trabalhos na próxima sessão, mas irá 
repassar a solicitação para que seja tomada das devidas providências com 
relação às comissões. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Solicitou 
que fosse dada uma atenção maior em alguns pontos nas estradas rurais pois 
alguns produtores tem reclamado, sabe que no período de chuva é complicado, 
mas o que fosse feito um trabalho para a retirar essas enxurradas que vem 
acumulando água nas estradas, que provavelmente os vereadores Eduardo 
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Miranda e Ivalto Rinco também já devem ter observado, disse ainda que que é 
preciso ter cautela para mexer na estradas rurais mas o produtor precisa se 
locomover, sendo assim que seja feito o que puder pra amenizar o problema,  e a 
todos os vereadores que assinem o requerimento. Presidente Vereador João 
Bosco Ferreira Pires: Perguntou ao Vereador Daniel se essa solicitação era 
para ser transformada em requerimento em nome de todos os vereadores, se ele 
irá indicar o locais  ou é um  pedido mais amplo de melhoria nas estradas rurais.  
Palavra com o Vereador Daniel Dias: Disse que o pedido seria para as 
estradas, mas esse não é momento de mexer nas estradas, mas que possa dar 
uma atenção nesses pontos  críticos, com a limpeza dos bueiros irá evitar o 
acumulo de água da enxurrada nas estradas, e que esse é um trabalho fácil de se 
realizar. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a 
reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata. 

__________________________ ________ausente____________
Daniel Geraldo Dias Dionísio Da Dalt Netto

__________________________ ___________________________
Dulcimar Prata Marques Eduardo Luiz Xavier de Miranda

___________________________ ___________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo Guilherme de Souza Nogueira

____________________________ ___________________________
Ivalto Rinco de Oliveira João Bosco Ferreira Pires

__________ausente_____________ 
Jordão de Amorim Ferreira
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