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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1346/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 01 de agosto de 2017 .

Ao 1º (primeiro) dia do mês de agosto 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: Carlos
Alberto do Carmo Mattos, Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto,
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo, e
Pedro Gonçalves Caetano. Ausentes os vereadores Ivalto Rinco de Oliveira e
Jordão de Amorim Ferreira. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques
declarou aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. A Presidente
justificou a ausência do vereador Jordão de Amorim que se encontra acamado.
A seguir foi colocada em discussão e votação as atas 1342, 1343, 1344 e
1345/2017, tendo sido as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores
presentes. Após a aprovação da ata, a Presidente solicitou que ao Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda , Secretário da Mesa Diretora, procedesse à
leitura do Expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de lei nº 05/2017 do
Legislativo. “Denomina Rua que menciona, projetada em Bairro do perímetro
urbano”. 2- Requerimento nº 161/2017 - Autor: Pedro Gonçalves Caetano. 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: -Solicito instalação de amplificador (repetidor de sinal) de
telefonia celular para o Povoado dos Netos. JUSTIFICATIVA: Este
requerimento e de grande importância para as áreas rurais ou de difícil acesso,
com o objetivo de amenizar a comunicação entre as pessoas proporcionando
melhor qualidade de vida para os moradores das comunidades rurais. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 04 de julho de 2017 Pedro Gonçalves Caetano Vereador Proponente. 3- Requerimento nº 162/2017 - Autor: Pedro Gonçalves
Caetano. 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 pavimentação
asfáltica nas ruas: Cônego Luiz, Eduardo R. Mageste Tostes, Celio Ribeiro
Guimarães, Governador Valadares e Evaristo Braga. JUSTIFICATIVA: A
pavimentação possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços
urbanos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 04 de julho de 2017. Pedro
Gonçalves Caetano - Vereador Proponente. 4- Requerimento nº 163/2017.
Autor: Jordão de Amorim Ferreira. À Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. Sra. Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo subscreve, requer
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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 três braços de luz com luminaria na rua Cabo José
Ribeiro Alvim – Bairro Vista Alegre. JUSTIFICATIVA: “Os moradores da
referida localidade, vem sofrendo com a ausência de luminárias na via pública,
devido à insegurança causada pela ausência de iluminação no local. Essa
situação vem favorecendo as ações de vândalos, onde, as pessoas que por ali
trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos, causando pânico
e desconforto dos moradores daquela região. É importantíssimo que o Poder
Público ofereça um serviço de iluminação pública de qualidade, pois, é essencial
para a qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e do patrimônio do
munícipe. Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o problema,
gerando tranquilidade as pessoas que por ali trafegam”. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 04 de julho de 2017. Jordão de Amorim Ferreira - Vereador
proponente. 5- Requerimento Nº164 /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: Instalação de transmissores digitais terrestres de sinal
aberto dando preferencia aos canais : GLOBO, SBT, RECORD e BAND
trazendo som e imagem digital gratuito aos munícipes de Rio Novo/MG.
JUSTIFICATIVA: Na TV digital, a alta definição da imagem (ou High
Definition Television, HDTV) significa transmissão com a nitidez e formato de
telawidescreen, que tem proporção 16:9, como as telas de cinema. No formato
analógico, a imagem é transmitida na proporção 4:3, diminuindo o campo
visual. Além disso, a imagem em alta definição possui mais que seis vezes a
resolução da imagem de TV tradicional. O som da TV digital aberta também dá
um salto de qualidade, trazendo a possibilidade de ter em casa o som de cinema.
Enquanto a TV analógica trabalhava com um canal (mono) ou dois canais
(estéreo) de áudio, a TV digital suporta até seis canais, o chamado Dolby
Digital, que é igual ao utilizado nos home theaters. A TV digital possui um sinal
mais estável que a TV analógica, acabando com os chuviscos, fantasmas,
interferências, chiados e cores borradas que costumam aparecer no sinal
analógico. No Brasil, o sinal móvel para TV digital é gratuito e fornecido pelas
próprias emissoras abertas utilizando uma tecnologia conhecida como “1 Seg”,
que é próprio para celulares e dispositivos portáteis com telas pequenas. Parece
algo relativamente simples, mas nos Estados Unidos e nos países europeus as
pessoas devem pagar para assistir à TV no celular ou em outro aparelho móvel
ou portátil. Rio Novo deve acompanhar o desenvolvimento tecnológico
implantando tal recurso trazendo para o bem estar da população. Rio Novo, 28
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de julho de 2017. Jordão de Amorim Ferreira Vereador Proponente. 6Requerimento Nº 165/2017. Autor: Dulcimar Prata Marques. Exmos. Srs.
Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. A Vereadora que abaixo a
subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada ao Exmo.
Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello e Sr. Secretário de Saúde a
seguinte solicitação: - solicito que seja disponibilizado um carro exclusivo para
transportar quando
necessário e solicitado, portadores de necessidades
especiais em consultas ou outros atendimentos em outros municípios.
JUSTIFICATIVA: Procurada por um pai de criança com necessidade especial,
o mesmo relatou que é complicado e constrangedor levar sua filha para
atendimentos médicos em Juiz de Fora em transporte coletivo, pois fica agitada,
se debate muito e as vezes até se machuca, sendo assim em atenção a esse pai e
também a todos os portadores de necessidades especiais é que tal solicitação se
faz necessária. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 24 de julho de 2017.
Dulcimar Prata Marques - Vereador Proponente. 7- Requerimento nº 166/2017.
Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. A Exma.
Sra. Vereadora Dulcimar Prata Marques DD. Presidente da Câmara Municipal
de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no cumprimento de suas
atribuições de fiscalizar e zelar pelo patrimônio público municipal, e na forma
do Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao
Executivo Municipal a seguinte solicitação: Conforme informações de
proprietários rurais e usuários da estrada municipal que segue da cidade ao local
da antiga Escola Rural do Ribeirão, antes Estadual e depois transferida ao
patrimônio do Município com a denominação Escola Rural Brenildo de Paula
Araújo, recentemente teve a passagem da ponte sobre o Ribeirão dos Anjos
inteiramente interrompida com a retirada de pranchões de sustentação do piso.
Trata-se de uma via pública indevidamente danificada, causando evidentes
transtornos aos usuários. Segundo informações, outros fatos que precisam
também ser averiguados para a devida apuração de responsáveis, relatam a
destruição do prédio da referida Escola pública. Isto posto, cumprem o dever de
comunicar ao Executivo, esperando que sejam determinadas as providências
cabíveis para recuperação da passagem e utilização da estrada, e também para
apurar as responsabilidades ou ilegalidades dos atos prejudiciais ao patrimônio
público municipal. Os fatos noticiados justificam plenamente a necessidade
deste requerimento. Sala das Sessões "Messias Lopes",28 de julho de 2017.
Dionísio Dadalt – PT - Emanuel Ayres - PSB - Daniel Dias – SD. 8-Leitura do
Ofício nº 103/2017 da Secretaria Municipal de Saúde- “Que responde ofício
nº 069/2017 da Câmara Municipal referente informação do fluxo de atendimento
dos PSF’s do municipal de Rio Novo. 9- Leitura do Ofício nº 12285/2017
Processo: nº 987263 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais- Que
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trata do Parecer Prévio sobre as contas do Município, exercício 2015. ORDEM
DO DIA: 1 - Projeto de lei nº 05/2017 do Legislativo. “Denomina Rua que
menciona, projetada em Bairro do perímetro urbano. Colocado em primeira
discussão e votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 2- Requerimento nº
161/2017 - Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3Requerimento nº 162/2017 - Autor: Pedro Gonçalves. Colocado em primeira
e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. 4- Requerimento nº 163/2017. Autor: Jordão de Amorim Ferreira.
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes. 5- Requerimento Nº164 /2017. Autor: Jordão de
Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. 6- Requerimento Nº 165/2017.
Autor: Dulcimar Prata Marques. Colocado em primeira e única discussão.
Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: Convidou
dos demais vereadores para que assinasse juntamente com ela o requerimento.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. 7- Requerimento nº 166/2017. Autores: Vereadores
Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 8Ofício nº 103/2017 da Secretaria Municipal de Saúde- “Que responde ofício
nº 069/2017
da Câmara Municipal referente informação do fluxo de
atendimento dos PSF’s do municipal de Rio Novo. Palavra com o Vereador
Eduardo Miranda: Sugeriu que o cronograma de atendimento dos PSF’s fosse
divulgado para a população sendo publicado nos jornais que circulam no
município. 9- Leitura do Ofício nº 12285/2017 Processo: nº 987263 do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais- Que trata do Parecer Prévio
sobre as contas do Município, exercício 2015. Palavra com a Presidente
Dulcimar Prata Marques: Disse que a Câmara tem 120 (cento e vinte) dias
para votar a prestação de contas do Município e que estava disponibilizando
cópia do Parecer Prévio das contas do Município para as comissões analisarem.
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Disse ter participado de reunião com o Sr. Sérgio Abritta do IBGE,
onde informaram que a partir de outubro terá início o censo rural, e da
importância do mesmo, não só para o município, mas para o Estado e o Brasil, e
sugeriu a todos os vereadores, em especial aos Vereadores presentes Dionísio
Da Dalt e Daniel Dias, por eles terem um maior conhecimento no meio rural,
que ajudem a divulgar e instruir que as informações repassadas para o
recenseador sejam precisas. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias:
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Solicitou que fosse encaminhado ao Executivo um Oficio para verificar a
possibilidade de disponibilizar um funcionário que conheça bem a área rural do
nosso município para acompanhar o recenseador, pois existem propriedades
mais distantes, que nunca foram visitadas pelo IBGE. Palavra com o Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O vereador informou que na reunião o
Prefeito perguntou se era preciso disponibilizar um funcionário para auxiliar, o
Sr. Sérgio Abritta disse que só necessitavam de ajuda com o combustível, que é
um censo técnológico e o trabalho é feito com o auxílio de GPS e que 100% da
área de Rio Novo será recenseada, disse ainda que havia acontecido um
concurso onde participaram 8 (oito) pessoas de Rio Novo e 1(uma) da cidade de
Coronel Pacheco para realizar esse trabalho e que o resultado será divulgado no
dia 15 (quinze) de agosto. Palavra com o vereador Emanuel Ayres Costa
Sêmedo do Carmo: Disse concordar com o vereador Daniel Dias, que é muito
importante um funcionário com conhecimento na área rural acompanhe, não
sabe se é o caso, mas se o censo for também demográfico, no entendimento dele
Rio Novo não tem só o numero de habitantes que consta hoje registrado em
dados do IBGE, e que isso influencia inclusive no repasse do fundo de
participação do município. Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier
deMiranda: O vereador usou a palavra para dizer que essa foi uma das
indagações que o Sr. Prefeito fez ao Sr. Sérgio Abritta, que informou que a
prefeitura terá acesso a informação global, e que o censo tem que ser feito pelo
funcionário treinado pelo IBGE, e frisou diversas vezes que é preciso que o
moradores passem informações corretas e precisas, e disse que, por esse motivo
que fez o pedido em especial aos vereadores Daniel Dias e Dionísio Da Dalt e
fará também ao vereador Ivalto Rinco, por serem produtores rural e terem um
maior conhecimento no meio. Palavra com o vereador Daniel Gerado Dias:
Perguntou ao vereador Eduardo Miranda, se estava correto seu entendimento de
que não é permitido um funcionário da prefeitura acompanhar a equipe do
censo. Palavra como vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que
o Sr. Sérgio Abritta informou que esse não é um censo populacional, que ainda
não existe nada de concreto mas que talvez em 2020 (dois mil e vinte) haverá
um censo populacional e isso incluiu zona rural e urbana. Palavra com o
Vereador Daniel Geraldo Dias: O vereador sugeriu que sendo assim, que
houvesse uma divulgação no meio rural por parte do Executivo, pois com essa
onda de assalto vem ocorrendo, uma pessoa estranha, mesmo que se apresente
como funcionário do IBGE, o moradores poderiam ficar receosos, e se
recusarem a receber e dar informações. Palavra com o vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda: Disse que hoje esteve com a Sra. Patrícia Extensionista da
Emater, em uma visita na zona rural e na oportunidade solicitou a mesma que
fizesse uma divulgação com os produtores. Palavra com o vereador Daniel
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Geraldo Dias: Disse ser muito bom uma parceria com a Emater pois eles tem
contato direto com os produtores e poderão instruí-los a dar informações mais
precisa, e que concordava com o vereador Emanuel Ayres de que Rio Novo tem
uma população maior que a divulgada. Palavra com o vereador Pedro
Caetano Gonçalves: O vereador disse que o município tem um transporte
escolar que busca aluno na zona rural em propriedades que pertencem ao
município de Guarani, lá existem eleitores que votam em Rio Novo, e perguntou
como fica o censo nesses casos. Palavra com o vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda: Respondendo o vereador Pedro Gonçalves, disse que
pelas informações fornecidas pelo Sr. Sérgio Abritta, só serão visitadas as
propriedades que se encontram no município de Rio Novo, que pelo GPS ele
consegue acompanhar o trabalho, e que será um mesmo recenseador para os
municípios de Rio Novo e Goianá, disse ainda que o recenseador receberá por
propriedade recenseada, sendo assim será do interesse dele não deixar nenhuma
propriedade sem ser recenseada. Palavra com o vereador Carlos Alberto do
Carmo Mattos: Disse concordar o com o vereador Daniel Dias de que os
moradores podem não querer atender o recenseador por não ser pessoa
conhecida. Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O
vereador disse que não sabia o funcionamento do trabalho dos agentes de saúde
nas propriedades mais distantes, mas que seria importante se eles já
informassem da visita do recenseador. Palavra com a Presidente Vereadora
Dulcimar Prata Marques: disse que cada PSF tem seu dia de visita na zona
rural, mas que não fazem todas as casas porque não dão conta, que os PSF”s tem
registro de todos os domicílios, e o agente é o elo mais importante pois conhece
toda a região, todas as pessoas que residem e que vem só para o final de semana,
e quem já evadiu para a cidade, que achava essa parceria dos PSF’s e agentes de
saúde primordial. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: O vereador disse ter sido procurado por um morador do Bairro
Renascer para saber se o município tem interesse em implantar o Narcóticos
Anônimos, que em Juiz de Fora tem e as reuniões acontecem aos sábados na
parte da tarde, sugeriu que formassem uma comissão para irem até lá se inteirar
do assunto e ver como funciona. Antes de dar por encerrada a sessão a
Presidente no uso de suas atribuições, pediu aos demais vereadores que
atentassem para as emendas na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e disse
que as cópias da prestação de contas do município estão a disposição para
comissões analisarem. 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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_____________________________
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

__________ausente_____________
Ivalto Rinco de Oliveira

____________ausente__________
Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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