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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1365/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 31 de outubro de 2017.

Aos 31 (Trinta e um) dias do mês de outubro de 2017, às 19:30 (dezenove horas
e trinta minutos), 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 e Pedro Gonçalves
Caetano. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques declarou aberta a
Sessão Ordinária da Câmara Municipal, colocada a ata nº 1364/2017 em
discussão e votação, aprovada por unanimidade, passando a seguir para a leitura
do expediente. EXPEDIENTE: 1- Eleição da Mesa Diretora para o exercício
de 2018: Nos termos do art. 23 § 3º da Lei Orgânica Municipal e dos arts 13 e
14 do Regimento Interno da Câmara de Rio Novo, ve3nho por meio desta
convocar VV.SS, para Reunião Ordinária marcada para o dia do corrente ano,
às 19:30 horas, para eleição da Mesa Diretora para o exercício de 2018.2Projeto de Lei 006/2017 do Legislativo; “Dá denominação de Logradouro
Público e determina outras providências.3- Projeto de Resolução nº 05/2017:
“Mantêm o Parecer Prévio dado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais sobre a Prestação de Contas do Município, Exercício 2015, N° 987263,
pela aprovação”. 4-Requerimento nº 208/2017 - Autores: Eduardo Luiz Xavier
de Miranda, Dulcimar Prata Marques, Jordão de Amorim Ferreira, Ivalto Rinco
de Oliveira, Pedro Gonçalves Caetano e João Bosco Ferreira Pires. À Presidente
da Câmara Municipal de Rio Novo. Sra. Dulcimar Prata Marques. O Vereadores
que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja enviada
a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho
- Solicitamos que seja feita limpeza e dedetização nos bueiros da cidade.
JUSTIFICATIVA: “Munícipes reclamam que os bueiros estão repletos de
baratas, e consequentemente escorpiões que delas se alimentam, os quais,
principalmente a noite, invadem as casas e estabelecimentos comerciais.Com a
chegada do período de chuvas a limpeza e dedetização de bueiros se faz
necessária como medida de proteção a população, sobretudo as crianças, que
ficam expostas a todo tipo de doença”.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 25 de
outubro de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar Prata Marques,
Jordão de Amorim Ferreira, Ivalto Rinco de Oliveira, Pedro Gonçalves Caetano,
João Bosco Ferreira Pires.5-Requerimento nº 209 /2017.Autores: Vereadores
Daniel Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres.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
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Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal
– Secretária de Saúde – a seguinte solicitação: - Informar sobre renovação das
pactuações com Hospitais de outros municípios e o critério utilizado para
renovação ou não dos convênios com Hospitais antes pactuados.
JUSTIFICATIVA: Recebemos informações que o Município não pactuou com
importantes estabelecimentos médicos que atendem muitos rio-novenses em
diferentes especialidades, como o Hospital Universitário – Juiz de Fora e a
Fundação Cristiano Varela – Muriaé. Portanto, o presente requerimento faz-se
necessário para que seja possível responder aos questionamentos que nós,
enquanto vereadores, recebemos da população. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 27 de outubro de 2017.Daniel Dias – SD, Dionísio Dadalt – PT e
Emanuel Ayres – PSB. 6 - Requerimento nº210/2017. Autores: Vereadores
Daniel Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. 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: 1) Revitalização da Praça Antônio Braga, no Parque de
Exposições; Poda de alguns galhos das árvores próximas (Oficina do Vinícius)
que estão atrapalhando a iluminação; 2) Revitalização da pracinha da Capela
Santa Rita, no Bairro Mangueiras; Melhoria da iluminação no local.
JUSTIFICATIVA: Faz-se necessário para atender aos pedidos dos moradores
das referidas localidades, que gostariam de ver as praças com uma melhor
aparência. A questão da iluminação, como todos sabemos, é essencial para inibir
práticas ilegais e, desta forma, transmitir maior segurança à vizinhança. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 27 de outubro de 2017. Daniel Dias – SD, Dionísio
Dadalt – PT e Emanuel Ayres – PSB. Colocado em primeira e única discussão e
votação. Aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei
006/2017 do Legislativo; “Dá denominação de Logradouro Público e determina
outras providências. Colocado em primeira discussão e votação. Aprovado por
unanimidade. 2-Projeto de Resolução nº 05/2017: “Mantêm o Parecer Prévio
dado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a Prestação de
Contas do Município, Exercício 2015, N ° 987263, pela aprovação”. Colocado
em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Disse que a aprovação por esta casa da prestação de contas do
exercício de 2015 não deixa ninguém impune de atos ilegais, e não livra
ninguém da lei. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 3- Requerimento nº 208/2017 -Autores: Eduardo Luiz Xavier de
Miranda, Dulcimar Prata Marques, Jordão de Amorim Ferreira, Ivalto Rinco de
Oliveira, Pedro Gonçalves Caetano e João Bosco Ferreira Pires. Colocado em
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primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 4Requerimento nº 209 /2017.Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Da Dalt
e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado
por unanimidade. 5 - Requerimento nº. 210/2017.Autores: Vereadores Daniel
Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. A Presidente Vereadora
Dulcimar Prata Marques usou a palavra para dizer gostaria de fazer uma moção
de aplauso para o Secretario de Saúde, que na busca de um bom atendimento e
de economia para o município conseguiu a transferência de um médico do
estado para o município, e este atendera todos as segundas e terças, com uma
economia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mês, e parabenizou o Secretário de
Saúde Sr. Guilherme de Souza Nogueira pelo seu comprometimento em prol do
município. 06 – Eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal para o
Exercício do ano de 2018. Eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal
para o Exercício do ano de 2018. Foram chamados nominalmente os vereadores
para proceder à votação para Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretário e 2°
Secretário. Após a votação segue apuração dos votos para a Nova Mesa Diretora
da Câmara Municipal para o Exercício do ano de 2018. Presidente: vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda cinco votos, Emanuel Ayres Costa Semedo do
Carmo quatro votos. Vice-Presidente: vereadora Dulcimar Prata Marques cinco
votos, Dionísio Da Dalt Netto quatro votos. 1° Secretário: vereador João Bosco
Ferreira Pires cinco votos, Daniel Geraldo Dias quatro votos. 2° Secretário:
vereador Daniel Geraldo Dias dois votos, vereador Dionísio Da Dalt Netto um
voto, vereador João Bosco Ferreira Pires um voto e vereador Jordão de Amorim
Ferreira cinco votos. Ficou assim estabelecida a Mesa Diretora da Câmara para
o Exercício do ano de 2018. Presidente: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. VicePresidente: Dulcimar Prata Marqeus. 1° Secretário: João Bosco Ferreira Pires.
2° Secretário: Jordão de Amorim Ferreira. PALAVRA LIVRE: Palavra com o
Vereador Daniel Geraldo Dias: Parabenizou a nova Mesa Diretora e solicitou
que fosse encaminhado ao Setor de obras da Prefeitura um pedido de
providência para que fosse retirado um resto de obra que foi jogado no final da
Rua Clovis Dias e está dificultando o trânsito. Palavra com o vereador Jordão
de Amorim Ferreira: Parabenizou ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal pelas obras
que estão sendo executadas no município que atendem a requerimentos desta
casa, e também pelas melhorias na infra-estrutura dos três PSF’s existentes em
nosso município. Palavra com a Presidente vereadora Dulcimar Prata
Marques: Perguntou ao vereador Daniel se o pedido de providência poderia ser
encaminhado em nome de todos os vereadores, o que foi concedido pelo mesmo.
Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Agradeceu os
votos recebidos, e disse que esperava poder contar com todos, parabenizou a
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Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques pelo seu trabalho como
vereadora e presidente da mesa diretora, e solicitou que fosse feita uma moção
de aplauso a Escola Estadual Raulino Pacheco pela 21ª Feira de Ciências e
Cultura. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Agradeceu a
todos que confiaram a ele seu voto e se comprometeu a dar o melhor de si nos
trabalhos da casa como secretário da Mesa Diretora, disse que esteve presente
na 21ª Feira de Ciências e Cultural da Escola Estadual Raulino Pacheco
juntamente o com vereador Eduardo Miranda, e que estava de acordo com a
moção de aplauso e parabenizou a Escola através de seus professores,
funcionários e alunos pelo trabalho realizado. Palavra com a Presidente
vereadora Dulcimar Prata Marques: Parabenizou os membros da mesa
diretora eleita para o exercício 2018 e desejou que o próximo ano seja muitas
conquistas. A Presidente informou que nesta sexta-feira dia 03 (três) a casa
entrara de recesso, voltando com suas atividades na segunda-feira dia 06 (seis).
Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Perguntou a
Presidente se a família do Sr. Marco Aurélio Verissimo da Rocha seria
convidada para a sessão da segunda votação do PL 006/2017 do Legislativo.
Palavra com a Presidente vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse ao
vereador Eduardo Miranda que primeiro acontecerá a segunda votação, depois
de aprovado pela câmara e sancionado pelo Exmo. Sr. Prefeito Ormeu Rabello
Filho, será comunicado aos familiares e em seguida marcaremos a solenidade
dessa homenagem. Palavra com a Sra. Angelina Bressan: Cumprimentou a
todos e disse “moro na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, e já está
aproximando o período de férias e os meninos já começaram a jogar bola e
gastamos muito para pintar o prédio, estão amarrando cavalos no poste e fica
aquele mau cheiro, é preciso tomar uma providência, talvez colocar uma placa,
porque a gente pede, mas não tem jeito, o caso tem que ser levado para as
autoridades, então eu peço a vocês que tomem uma providência o mais rápido
possível, ontem mesmo, não precisa ser sábado nem domingo, amarram o
cavalo, você pede, eles dão um volta e daí a pouco retornam, fica uma coisa
desagradável”. Palavra com a Presidente vereadora Dulcimar Prata
Marques: Disse que esse é um problema recorrente em diversos pontos da
cidade, que existe um código de postura no município e estará encaminhado um
ofício ao executivo solicitando que tome as devidas providências, e lembrou aos
vereadores da necessidade de estarem atualizando esse código de postura.
Palavra com a Sra. Angelina Bressan: “Estou com minha mãe doente em casa
e se acontecer uma emergência e precisar sair com ela não tem como, de um
lado está cheio de cadeira e do outro cheio de carros pois onde estão colocando
o cavalete para fechar a praça, está possibilitando estacionarem em frente a
garagem, até achar o dono para que ele retire o carro, fica muito complicado,
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anteriormente havia um vigia na praça e quando estacionavam ele pedia que
retirassem, mas agora não tem mais. Palavra com o vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Disse que existem leis que proíbem esse tipo de atitude, mas
infelizmente existe falta de fiscalização, que de nada adianta criar leis se não
tiver fiscalização e punição aos infratores. Palavra com a Presidente
vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse a Sra. Angelina que iria agendar
uma reunião com o Prefeito para tratar do assunto e se comprometeu a dar um
retorno o mais breve possível. Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias:
Sugeriu que assinado por todos fosse encaminhado ao executivo um pedido
para analisar a possibilidade de retornar com o vigia na praça. Palavra com a
Presidente vereadora Dulcimar Prata Marques: sugeriu que fizessem um
requerimento solicitando ao executivo que ao invés de colocar os cavaletes
como de costume, que fechasse a praça no mesmo esquema feito no carnaval,
deixando a praça livre do transito de carros nos fim de semanas. 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

_____________________________
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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