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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1352/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 29 de agosto de 2017 .

Aos 29 (vinte e nove) dias 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 Ordináriaos seguintes Vereadores: Carlos
Alberto do Carmo Mattos, Dionísio Da Dtalt Netto, Eduardo Luiz Xavier de
Miranda, Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira,
Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente o Vereador
Daniel Geraldo Dias. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques declarou
aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal, solicitou dispensa da leitura da
ata de nº 1349, 1350 e 1351/2017, que foi colocada em discussão e votação sendo
aprovada por unanimidade. A seguir solicitou ao Vereador Eduardo Luiz Xavier
de Miranda, Secretário da Mesa Diretora, que procedesse à leitura do Expediente.
EXPEDIENTE: 1-Requerimento nº182/2017Autores: Jordão de Amorim
Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. A Exma. Sra. Vereadora Dulcimar Prata
Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que
abaixo subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja enviada a
solicitação ao Exmo. Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho. - Solicitam que seja
disponibilizado carro para transporte dos pacientes usuários do CAPS com
problemas de locomoção, conforme aLei nº 13.146 de 06 de julho de 2015 que
institui a Lei Brasileira de inclusão da Pessoa com Deficiência.
JUSTIFICATIVA“Vários pacientes vieram até nós pedindo uma solução para o
problema acima citado. Diversos usuários estão sem atendimento devido a falta do
mesmo”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 23 de agosto de 2017. Jordão de
Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano-Vereadores proponentes.2Requerimento nº 183 /2017.Autor: Jordão de Amorim Ferreira. A Exma. Sra.
Vereadora Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental,
seja enviada a solicitação ao Exmo. Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho. - Solicita
que seja retirado o excesso de terra acumulada e a revitalização do calçamento da
rua Joaquim da Luz – Bairro Vila Camargo.JUSTIFICATIVA:Moradores da
região vêm se queixando constantemente dos transtornos que estão passando no
período de chuvas, a lama vem invadindo as casas e trazendo danos materiais aos
moradores. Com o termino do período das chuvas fica a terra, que trás transtornos
com poeira sujando suas casas, com o calçamento será sanado o problema. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 23 de agosto de 2017.Jordão de Amorim
FerreiraVereador Proponente. 3-Requerimento nº 184/2017. 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 uso de suas atribuições e na forma do Regimento
Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal as
seguintes solicitações: 1)Que na escada existente no lado esquerdo do necrotério
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do Cemitério Municipal, seja construída uma rampa; e que a rampa já existente
logo abaixo, seja ampliada, por ser muito estreita; 2)Aproveitamos este oportuno
pedido, para reiterar o Requerimento 62/2017, aprovado pela Câmara e enviado ao
Sr. Prefeito, solicitando a limpeza, manutenção e melhoria da iluminação da
Capela Mortuária Municipal. JUSTIFICATIVA: Da forma como se encontram
atualmente, a escada e a rampa existentes no Cemitério Municipal, tornam-se
obstáculos que dificultam muito o trajeto até a sepultura. Évisível o esforço dos
familiares no cortejo para levar o féretro. Ressaltamos ainda, que com a realização
dessa obra, os portadores de deficiência terão maior facilidade de acesso àtoda
extensão do Cemitério. Quanto à manutenção na Capela Mortuária, reiteramos a
solicitação visto o estado em que se encontram os banheiros e a pintura do local
desgastada.Também são constantes as reclamações sobre a baixa luminosidade,
perceptível nos velórios que ocorrem à noite. Énecessário a realização de
melhorias nas instalações. Sala das Sessões "Messias Lopes", 25 de agosto de
2017. Dionísio Dadalt – PT, Emanuel Ayres – PSB eDaniel Dias – SD. 4Requerimento nº186/2017. Autores: Pedro Gonçalves Caetano e Jordão de
Amorim Ferreira .A Exma. Sra.Vereadora Dulcimar Prata Marques. DD.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que abaixo
subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação
ao Exmo. Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho-Solicitam revitalização das Praças dos
Bairros Santa Clara e Nova Aurora JUSTIFICATIVA. “A revitalização da praça
proporcionará condições de lazer e entretenimento aos munícipes, principalmente
para as crianças e idosos, melhorando a qualidade de vida dos usuários”.Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 25 de agosto de 2017. Pedro Gonçalves Caetano
eJordão de Amorim Ferreira - Vereadores proponentes. 5- Leitura do Convite da
Igreja Universal: Com o apoio da Prefeitura Municipal de Rio Novo a Igreja
Universal convida para Ação Social no bairro Renascer com corte de cabelo,
brinquedos, aferição de pressão, glicemia capilar e distribuição de sopão popular,
a partir da 9:00 (nove horas) no dia 02(dois) de setembro de 2017. ORDEM DO
DIA: 1-Requerimento nº182/2017Autores: Jordão de Amorim Ferreira e Pedro
Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação.
APROVADO POR UNANIMIDADE. 2-Requerimento nº 183 /2017. Autor:
Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação.
APROVADO POR UNANIMIDADE. 3-Requerimento nº 184/2017. Autores:
Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias.Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com o vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Disse que com relação ao item dois do requerimento o executivo já
havia atendido, mas infelizmente houve um furto das lâmpada, e achava que a
solução seria um vigia. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa Sêmedo
do Carmo: Solicitou que mantivesse o requerimento por envolver outros
questões. Colocado em primeira e única votação. APROVADO POR
UNANIMIDADE. 4- Requerimento nº186/2017. Autores: Pedro Gonçalves
Caetano e Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão.
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Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:Disse que será
feita uma repaginada em quase todas as praças, masessa não a época propícia, que
o trabalho será feito por voluntários. PALAVRA LIVRE: Palavra com o
Vereador Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo: Disse que desde o inicio
do ano tramitam nesta casa alguns requerimentos dos nobres vereadores referente
asfalto das rua, seja para asfaltar toda a rua ou recapear as que já são asfaltadas, e
que gostaria que a Mesa Diretora encaminhasse um ofício ao Executivo
informando que o D.E.R – Departamento de Estradas e Rodagens, lançou o edital
035/2017, e o objeto deste edital é sobre a usinagem e transporte de massa
asfáltica, para recapeamento ou pavimentação em vias urbanas, rodovias municiais
e rodovias estaduais, nos territórios de todos os municípios, de acordo com o
edital, abrange todos os 853 (oitocentos e cinqüenta e três) municípios de Minas
Gerais, que o estado foi dividido em varias regiões e Rio Novo está contido no
lote 007 da 30ª Região de Juiz de Fora-Zona da Mata, e a extensão prevista para o
nosso município é de 4 km de massa asfáltica, disse ainda que é necessário que o
CAGEC –Cadastro Geral de Convenentes, esteja atualizado. Palavra com a
Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: Informou que já está sendo
feito o reconhecimento das ruas que serão contempladas com a pavimentação
asfáltica, e que estão previstos 12km, e quanto ao CAGEC, acreditava já estar
regularizado e que conforme solicitado pelo vereador Emanuel Ayres o ofício
seria encaminhado para o Executivo. PALAVRA LIVRE: Palavra com o
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que ele e o vereador Jordão
Amorim participaram da reunião do Conselho Municipal de Turismo, onde foi
aprovado o novo estatuto com vigência de dois anos, e acha o setor de turismo ser
muito importante para o município, disse ainda que participou da reunião do
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas juntamente com a Sra. Patrícia
Extensionista da Emater, que hoje o governo está olhando para o produtor rural de
outra maneira, dando a eles novos incentivos. Palavra com o Vereador Ivalto
Rinco de Oliveira: Disse que foi dito aqui nesta casa que seria convocado os
órgãos competentes para que fosse feita uma reunião com eles, que não sabia se a
Presidente estava tomando as providências de convocar o convidar para que a
gente possa tratar desse assuntos que é de interesse nosso e também de todo o
município, “ não estão respeitando nem a delegacia, que esta semana foi assaltada,
e está indignado com essa situação, disse ainda que nossas leis parecem que foram
feitas pra defender vagabundos e não pessoas de bem que trabalham e horam com
seus compromissos e que o índice de criminalidade e muito alto para um
município com 9.000 habitantes”. Palavra com a Presidente Vereadora
Dulcimar Prata Marques: Fez uso da palavra para informar ao Vereador Ivalto
Rinco e demais vereadores que a reunião já está agendada pra quinta feira dia 28
(vinte e oito) às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) no Fórum, juntamente com
a Juíza e demais autoridades do município, e que os vereadores estavam
convocados e contava com a presença de todos. Palavra com o Vereador Carlos
Alberto do Carmo Mattos: Solicitou que fosse oficiado ao Dr. Adauto Corrêa
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sobre essa reunião para que ele também participe, pois agora está residindo em
nosso município. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata
Marques: Disse que a Direção do Prainha Futebol Clube a procurou para se
informar sobre a subvenção destinada a entidade pois estão precisando de recurso
financeiro para efetuarem obras necessárias em sua sede, foi explicado que a
subvenção está no orçamento e solicitado a Direção que apresentassem um plano
de gastos com a reforma para que possa ser encaminhado juntamente com o ofício
ao Executivo. Palavra com o Senhor José Luiz Inácio: Cumprimentou a todos
os presente e disse que “É sempre um prazer estar nesta casa, que é onde se faz as
Leis do povo, e todos sabem que a Lei emana do povo, o Prainha hoje se faz
presente fazendo algumas reivindicações, pois entendemos que lá é um clube
formador,
ali se começa os primeiros passos para a cidadania, lá já
providenciamos a carteira de identidade do garotinho, e como disse o vereador
Ivalto Rinco sobre a falta e segurança Pública, mas existe a falta de políticas
publicas com relação a juventude, não é só passando a mão na cabeça, é trazendo
esse jovem para atividades esportivas como se fazia a 10 (dez) anos atrás, quando
ainda nos assentar nas portas de nossas casas pra conversar, Rio Novo era uma
maravilha, todos se conhecem, a cidade é pequena e infelizmente estamos
passando por problemas seríssimos, mas se Deus quiser vamos consegui resolver,
eu estava trabalhando em Juiz de Fora no Esporte Tupi, mas estou voltando pra
casa, para trabalhar com crianças, disciplinando, ensinando, dando carinho, porque
é isso que está faltando, e para isso precisamos de vocês, esse ano Prainha e
também o XV de Novembro não estão trabalhando com categorias adulta, vamos
nos dedicar a categoria de base, porque ali a gente consegue passar alguma coisa
para essa juventude tão perdida, nesses 30 anos que estou em rio Novo, 20 anos
dedicados ao esporte, formei muitos atletas, hoje encontro advogados, médicos
mas também encontro bandido na cela, e as celas estão cada vez mais cheias,
acho que é porque perdemos esse elo que é buscar esse garoto lá na tenra idade e
ensinar os valores que estão perdidos, de educação, de moral, de respeito, de
caráter e de postura junto a sociedade, hoje tudo é vandalismo e bagunça, e
gostaria parabenizar ao prefeito por nesse primeiro ano não fazer exposição, se
faz seria o caos total, porque ainda não estamos preparados, e essa reunião que
vocês vão fazer com o comando da Policia Militar e demais autoridades do
município é muito importante, e acho que vocês poderiam estender o convite ao
dois clubes de futebol pois eles são formadores de garotos, e daí a gente começa a
trabalhar isso, nós do prainha estamos trabalhando para melhorar as estruturas do
clube para voltarmos a receber esses garotos e podermos dar essa contribuição”.
Palavra com o vereador Eduardo Luiz X de Miranda. Parabenizou o Sr. José
Luiz Inácio pelas palavras e disse concordar com ele, pois acreditava que a
solução para esses jovens é mantê-los ocupados, e o futebol é uma dessas
ocupações. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a
reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.
4

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral-el/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

_____________________________
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
_____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira
_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira
______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final.
PARECER
REF.: PROJETO DE LEI
024/2017, de autoria do
Executivo Municipal.
O Vereador que subscreve,
na condição de membro
efetivo da Comissão
de Legislação, Justiça e
Redação Final, vem declarar
seu
voto
no
parecer
preliminar
obrigatório, o que faz na
forma seguinte:

A
regulamentação
do
serviço de táxi no Município
de Rio Novo constitui
matéria já defnida em Lei
Municipal nº 1152 de 1º de
dezembro de 2014.
OProjeto apresentado de
nº 024/2017 confrma a
vigência da Lei
1152/2014, ao mencionar no
parágrafo 1º do artigo 2º que
as licenças serão concedidas
na
modalidade
de
concorrência
pública
e
conforme
determinação
prevista nesta

mencionada Lei Municipal.
O Projeto em questão
menciona
também
no
parágrafo 2º
do artigo 2º que as
licenças
a
serem
permitidas
“fcam
vinculadas às disposições
constantes na Lei Municipal
1152”.
Portanto,não se justifca
a criação de uma nova
Lei sobre o mesmo
assunto, ou seja, autorizar
uma permissão de prestação
de serviços de táxi, que já

existe em Lei anterior ainda
vigente.
Isto posto, apresentamos
voto
contrário
à
aprovação de uma nova Lei
julgando não ser necessária
a remessa de novo Projeto
sobre
assunto
já
regulamentado.
Considerando tratar-se de
um
parecer
isolado,
provavelmente vencido pela
decisão
dos
demais
Vereadores
ilustres
membros da Comissão,
antecipo, por questão

de coerência e de princípios,
meu voto contrário à
aprovação do Projeto.
Nestecaso,
o
voto
contrário
confrma
também
nossa
opinião
pessoal,
principalmente porque não
existe justifcativa com
referência
à
possível
“DEMANDA
a ser levada em conta”
(conforme
disposto
no
parágrafo 2º do artigo
1º da Lei

1152/2014) para concessão
de mais placas além das já
existentes no Município.
Rio Novo, 17 de agosto de
2017.
Emanuel Ayres – PSB
Membro da Comissão de
Legislação,
Justiça
e
Redação Final
Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final.
PARECER
REF.: PROJETO DE LEI
024/2017, de autoria do
Executivo Municipal.

O Vereador que subscreve,
na condição de membro
efetivo da Comissão
de Legislação, Justiça e
Redação Final, vem declarar
seu
voto
no
parecer
preliminar
obrigatório, o que faz na
forma seguinte:
A
regulamentação
do
serviço de táxi no Município
de Rio Novo constitui
matéria já defnida em Lei
Municipal nº 1152 de 1º de
dezembro de 2014.

OProjeto apresentado de
nº 024/2017 confrma a
vigência da Lei
1152/2014, ao mencionar no
parágrafo 1º do artigo 2º que
as licenças serão concedidas
na
modalidade
de
concorrência
pública
e
conforme
determinação
prevista nesta
mencionada Lei Municipal.
O Projeto em questão
menciona
também
no
parágrafo 2º
do artigo 2º que as
licenças
a
serem

permitidas
“fcam
vinculadas às disposições
constantes na Lei Municipal
1152”.
Portanto,não se justifca
a criação de uma nova
Lei sobre o mesmo
assunto, ou seja, autorizar
uma permissão de prestação
de serviços de táxi, que já
existe em Lei anterior ainda
vigente.
Isto posto, apresentamos
voto
contrário
à
aprovação de uma nova Lei

julgando não ser necessária
a remessa de novo Projeto
sobre
assunto
já
regulamentado.
Considerando tratar-se de
um
parecer
isolado,
provavelmente vencido pela
decisão
dos
demais
Vereadores
ilustres
membros da Comissão,
antecipo, por questão
de coerência e de princípios,
meu voto contrário à
aprovação do Projeto.
Nestecaso,
o
voto
contrário
confrma

também
nossa
opinião
pessoal,
principalmente porque não
existe justifcativa com
referência
à
possível
“DEMANDA
a ser levada em conta”
(conforme
disposto
no
parágrafo 2º do artigo
1º da Lei
1152/2014) para concessão
de mais placas além das já
existentes no Município.
Rio Novo, 17 de agosto de
2017.
Emanuel Ayres – PSB

Membro da Comissão de
Legislação,
Justiça
e
Redação Fi

ORDEM DO DIA:1- Requerimento nº

177/2017- Autores: Jordão de Amorim, Pedro Gonçalves Caetano, Eduardo Luiz
Xavier de Miranda e Dulcimar Prata Marques. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o vereador Emanuel Ayres do Carmo: disse que o
assunto trânsito é tema de váriosrequerimento, e que merecia uma atenção
especial do Executivo uma vez que o transito do município tem aumentado,
disse ainda que gostaria de assinar o requerimento junto com os vereadores
proponentes. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 2-Requerimento nº 178/2017. Autores:Jordão de Amorim
Ferreira, IvaltoRinco de Oliveira e Carlos Alberto do Carmo Mattos.Colocado
em primeira e única discussão e votação.Aprovado por unanimidade.3Requerimento nº 179/2017. Autores:Jordão de Amorim Ferreira, Eduardo Luiz
Xavier de Miranda e Dulcimar Prata Marques.Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade.4- Requerimento nº 180/2017.
Autores: todos os Vereadores. Colocado em primeira e única discussão –
Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O Vereador
perguntou a Sra. Presidente sobre o prazo pra a convocação e o local para se
realizar a audiência pública. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata
Marques: Disse que a última audiência publica aconteceuaqui na Sala de
Sessões da Câmara Municipal, mas que irá consultar os tramites legais no
Regimento Interno para que essa audiência possa ser realizada o mais rápido
possível. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: O Vereador Disse
que foi procurado por vereadores de municípios de Guarani, Coronel Pacheco e
Paiu,e os mesmos solicitaram que se possível participarem dessa audiência.
Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade.5Requerimento nº 181 /2017.Autores:Dulcimar Prata Marques - Presidente,
Eduardo Luiz X. Miranda - 1º Secretário, Jordão Amorim Ferreira - Vice
Presidente, IvaltoRinco de Oliveira, Carlos Alberto C. Mattos e Pedro G.
CaetanoColocado em primeira e única discussão e votação. Palavra com a
Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que o Secretário de
Saúde Sr. Guilherme vem solucionando problemas em vários segmentosda
saúde com contratação de profissionais que o município precisava e citoucomo
exemplo o CAPS funcionando como um consórcio, atendendo aos municípios

vizinhos,
a contratação do Médico Pediatra e também o Anexo com
atendimento 24 horas. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade.PALAVRA LIVRE: Palavra como Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda: o Vereador fez uso da palavra para Parabenizar os
organizadores do Evento Pedal Ecológico e sugeriu uma moção de aplauso pelo
trabalho que eles desenvolvem, agradeceu a Policia Militar, os Professores e
demais funcionários do Município pelo empenho e também ao Secretário de
Cultura do Estado que nos honrou com sua presença na Feira Literária,disse
ainda que irá participar da “Reunião sobre o Projeto de Recuperação e Proteção
dos Serviços Relacionados ao Clima e à Biodiversidade no Corredor Sudeste da
Mata Atlântica”. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata
Marques:Endossou as palavras e disse que foi g

