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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1464/2019
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 06 de Agosto de 2019

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto 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: 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. Ausente o Vereador Daniel Geraldo Dias.
O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou
dispensa da leitura das Atas nº 1462/2019 e 1463/219 que foram Colocadas em
primeira e única discussão e votação. Aprovadas por unanimidade. A seguir o
solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: Antes de
dar início a leitura do expediente o presidente informou que estava inscrito para
fazer uso da palavra o Dr. Claret Ribeiro Braga. 1- Requerimento nº. 072/2019
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 manutenção na rede de esgoto e
construção de rede de águas pluviais na Rua Deolinda Ribeiro Alvim.
Justificativa: Tal solicitação tem por objetivo promover uma gestão adequada
no saneamento municipal, proporcionando, além da conservação do meio
ambiente, a saúde e o bem-estar da população, com um trabalho de qualidade.
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 01 de agosto de 2019. Jordão de Amorim
Ferreira-Vereador Proponente. 2- Requerimento nº. 073/2019. 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 colocação de placas indicativas com os dias de coletas
de lixo nos tambores distribuídos pela cidade. Justificativa: A falta dessa
informação leva alguns munícipes a descartar seus lixos fora do dia de coleta,
gerando transtornos, como animais e odores. Sala das Sessões “Messias Lopes”,
01 de agosto de 2019. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 3Requerimento nº. 074/2019. 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 poda
das árvores próximas do Sítio Bela Vista na região do Mato Negro, para
extensão de rede elétrica. Justificativa: Moradores da região ainda se
encontram sem energia elétrica, segundo os mesmo a Cia de Energia não presta
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o serviço por contas das árvores que atrapalham a implantação da rede. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 01 de agosto de 2019. Jordão de Amorim FerreiraVereador Proponente. 4- Leitura de Ofício: Ofício GABIN/CONTAB.
156/2019 “Que encaminha Notas de Empenhos com os respectivos
comprovantes de pagamento e Balancetes Financeiros dos meses de Setembro e
Outubro de 2018. 5- Leitura de Ofício: Ofício GABIN/CONTAB. 207/2019
“Que encaminha Notas de Empenhos com os respectivos comprovantes de
pagamento e Balancetes Financeiros dos meses de Novembro e Dezembro de
2018. 6- Convite: O Senhor Carlos Oscar Niemeyer Magalhães encaminha e o
Sebrae Minas e Comitê Gestor da Rota Nhá Chica/Caminho das Virtudes
convidam para a cerimônia de lançamento da rota turística e de fé, com a
assinatura do termo de parceria com as prefeituras envolvidas no
desenvolvimento do território a ser realizado no tida 22 de agosto de 2019 às
13h30min na Fazenda Topada – Baependi-MG. ORDEM DO DIA: 1Requerimento nº. 072/2019 Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. 2- Requerimento nº. 073/2019. Autor: Jordão de Amorim Ferreira.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Presidente Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Disse que onde existe os tambores de lixo as
pessoas não descartam os mesmos nos dias corretos, citou como exemplo os
tambores em frente a sua residência onde a coleta é feita às terça-feira, quintafeira e sábado, no sábado a coleta é feita às 10hs, quando chega sábado a noite
passam vários carros e lotam esses tambores, e esse lixo vai ficar lá até terçafeira, dia da próxima coleta, com isso aparecem os cachorros que viram o lixo,
ratos e outras pragas, a colocação dessas placas iria organizar e ver se dessa
forma a população respeita os dias de coleta, e sugeriu que tenha multa caso a
pessoa seja flagrada jogando lixo fora dos dias identificados nas placas. Palavra
com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que o mesmo ocorre
próximo a sua residência, onde é depositado um grande volume de lixo, que
esses lixos não são moradores do bairro, mas de moradores de locais próximos,
sitiantes, que vem depositar ali o seus resíduos, e é preciso ter uma maior
conscientização quanto a dispensação desses resíduos. Colocado em primeira e
única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presente. 3Requerimento nº. 074/2019. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Disse que foi procurado por um morador da região, e
segundo ele a Energisa informou que sem a poda ou corte das árvores, não tem
como fazer a extensão da rede de energia até a sua residência, o vereador disse
que não sabe se é responsabilidade da companhia ou da prefeitura fazer essa
poda, mas se for da companhia que o executivo faça essa solicitação e se for do
executivo que ele tome as devidas providências, pois é desumano nos dias de
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hoje não se ter luz elétrica em casa. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Antes de dar início a
palavra livre o presidente comentou com referencia as correspondências
recebidas. PALAVRA LIVRE: Palavra como Dr. Claret Ribeiro Braga:
Cumprimentou a todos os presentes e disse “O cenário político Brasileiro mais
parece um noticiário policial, são escândalos e mais escândalos que se sucedem,
inquéritos, ações policiais, ações judiciais, operações com nomes diferentes, e
todas essas questões são preteridas contra muitos daqueles que ocupando cargos
públicos para proveito próprio, verdade é que o Brasil atravessa uma crise
terrível, principalmente pela condição que foi e ainda continua existindo na
coisa pública, pois bem, eu fiz esse parênteses, para dizer o motivo da minha
vinda como cidadão Rionovense aqui hoje, para dizer sobre uma pessoas que foi
justamente o contrário disso, um político que honrou a política, um político que
foi amigo de Rio Novo, trata-se de José Carlos Fagundes Neto, ex deputado que
representou Rio Novo por duas legislatura na Câmara Federal, tive o
conhecimento de seu falecimento no mês passado, hoje conversando com o Dr.
Brenildo Ayres do Carmo que conviveu com o José Carlos F. Neto, e talvez o
Vereador Ivalto Rinco naquela época tenha convivido também com ele, e nós
sabíamos da grandeza de espírito do José Carlos F. Neto. José Carlos Fagundes
Neto era o antidoto dessa baixaria que está ocupando atualmente a política
Brasileira em todos os níveis, seja Estadual, Federal ou Municipal, não estou
generalizando, são exceções que existem e vão ser coibidas dentro da lei se Deus
quiser, e pelo voto, haja vista o que já houve nessa ultima legislatura; pois bem,
eu me senti na obrigação de vir aqui como cidadão Rionovense, pois trabalhei
com o José Carlos em Juiz de Fora na época o Prefeito era o Melo Reis, não sei
se estou fugindo as normas regimentais, mas tendo em vista que o José Carlos
Fagundes Neto, ratifico, foi um homem de bem, exerceu por duas vezes o
mandado, eleito e reeleito Deputado Federal, defendeu os interesses de Rio
Novo e aqui recebeu brilhante votação naquela época, se me salvo a memória foi
um dos que conseguiu verba para a nossa estação de tratamento de água, O José
Carlos F. Neto sempre conseguiu verbas para as Exposições Agropecuárias, para
a Santa Casa de Rio Novo, Ambulâncias e reforma de escolas; ele vivia aqui em
Rio Novo como cidadão Rionovense, e volto a ratificar, um homem de bem, um
político na concepção da palavra, um homem que serviu ao povo, um homem
que nunca serviu do cargo de mandato de Deputado Federal para se enriquecer,
então queria fazer um pedido para que a câmara fizesse uma moção de pesar a
família na pessoa de sua esposa, ele faleceu no mês de julho, e caso seja
aprovado será um agradecimento dos Rionovenses a um homem de bem e que
muito ajudou a nossa cidade. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Disse ao Dr. Claret Ribeiro Braga que seu pedido será
atendido e na próxima sessão o requerimento será colocado em votação.
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Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O vereador
expos sobre a situação da falta de energia na zona rural, problema o qual
estiveram em Cataguases na sede da Energisa em busca de solução para o
problema, que em conversa com o Sr. José Pereira Duprat o mesmo lhe disse
que parte da linha um dos proprietários buscou funcionários da prefeitura e foi
feito a limpeza, já a parte da Energisa nada foi feito, disse ainda que já entrou
em contato diversas vezes e cada hora eles alegam alguma coisa diferente, não
sabia se a reunião tinha ficado registrada em ata, mas no dia da reunião ficou
acordado que eles fariam uma limpeza na linha e já tinham todos os dados que
necessitavam dos proprietários rurais da região, que ligou para eles novamente e
disse que eles ficaram de fazer essa manutenção na linha e queria um data para
que o serviço fosse feito, e ficou de ligar amanhã novamente para tentar uma
solução. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira:
Disse que infelizmente elogiaram a atenção com a qual foram recebidos e
repassaram as informações recebidas de que já tinham a solução para o
problema. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira:
Cumprimentou a todos os presentes, desejou a todos um bom retorno as
atividades após o recesso, agradeceu a presença do Dr. Claret Ribeiro Braga,
disse que não conheceu o Deputado José Carlos Fagundes Neto, mas que seu pai
sempre falou muito bem da figura política dele, que achava importante fazerem
em nome do povo de Rio Novo essa pequena mas singela homenagem por tudo
que o Deputado fez e foi descrito pelo Dr. Claret. Quanto a questão da Energisa,
disse que ao ver o requerimento feito pelo Vereador Jordão Amorim, ia
comentar exatamente na questão a qual vereador Eduardo Miranda comentou,
quanto a utilidade daquela reunião com a Energisa, que foi surpreendido e
acredita na haver ata da reunião mas existe a palavra e eles são testemunhas, de
que eles se comprometeram em fazer um serviço que na sua opinião é obrigação
deles, as árvores existem lá, eles vem com as linhas de transmissão e passam
por cima das árvores, é prestação de serviços, não é nada voluntário, nada
gratuito para os produtores, é o mínimo que tem que fazer, mesmo porque pode
representar não só uma perda de energia naquele local, pode afetar outras
pessoas no entorno ou até mesmo a cidade, considerando a divisão de linhas, e
do mesmo jeito que estamos prontos a elogiar estamos prontos para criticar, se
não for cumprindo o que foi combinado, encaminharão ofício para a Diretoria
inclusive anexando a reportagem publicada de que estava indo tudo bem, e
esperamos que se resolva, porque já deu tempo suficiente para que tomem as
devidas providencias; quando estiveram lá o grande problema deles é que
queriam fazer o serviço mas os produtores não colaboravam, e pelo que foi
passado houve a colaboração dos produtores e agora não esta tendo solução
para o problema, que vereador Eduardo Miranda tem realizado um ótimo
trabalho e que se até a próxima semana não tiverem um cronograma, um plano
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de ação para solucionar, vamos oficiar a Diretoria da Energisa informando que
não foi cumprindo o que foi pactuado entre o Legislativo de Rio Novo e os
Diretores da Energisa. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: disse que já solicitou que o oficio fosse encaminhado e
elogiou a sugestão de anexar a reportagem para que eles tomem ciência do que
foi divulgado. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques:
Parabenizou ao Dr. Claret Ribeiro Braga e que sua solicitação era mais que
justa. Disse que gostaria de comentar quanto a necessidade de se ter um carro
exclusivo para os funcionários da saúde fazerem os procedimentos domiciliar,
que isso é o mínimo de respeito ao cidadão, principalmente aquele que se
encontra acometido de alguma doença, lhe chamou muito a atenção essa
semana quando a funcionário mostrou o estado do veículo, e ficou muito
constrangida porque se fosse um ente seu, na sua casa ela não ia querer que ela
fosse, porque o carro não tinha nenhuma condição para que ela descesse com o
material para fazer o procedimento, que falava com propriedade pois tinha mais
de trinta anos de formada, e sabe o que representa um uniforme sujo dentro de
uma residência fazendo um procedimento, que é lamentável estar falando isto
aqui, mas já havia comunicado o ocorrido ao secretário de saúde , e iria falar
aqui nesta casa, não faria requerimento, sabe que os veículos são poucos, mas o
carro limpo é o mínimo que se pode oferecer para o funcionário estar utilizando
no atendimento aos doentes, são mais de 20 atendimentos diários, existem
curativos que são na zona rural, pensou em sugerir que os curativos da área
rural fossem feitos na parte da tarde e os da área urbana na parte da manha, mas
isso não irá adiantar porque o carro chegará sujo e no outro dia ira circular na
área urbana sujo, pediu aos demais vereadores que dessem sugestões, disse que
o secretário de saúde está empenhado em resolver o problemas, que o prefeito
ficou sabendo e não ficou satisfeito, disse ainda que como funcionária da área da
saúde acha lamentável utilizar uma carro no estado que viu levar um funcionário
para fazer curativo a domicílio em um paciente recém operado e solicitou que
fosse disponibilizado um carro somente para atendimentos desses procedimentos
a domicílios, e disse que caso sua solicitação não seja atendida, fará por escrito.
Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que
fez esses atendimentos domiciliares por anos, mas quando ia pegar o carro pela
manhã e o mesmo estava sujo ele mesmo se dirigia ao barracão e lavava o carro,
porque infelizmente entregam o carro todo sujo, comentou que certa vez foi
buscar um paciente e quando o carro chegou não permitiu que ele entrasse pois o
carro não tinha condições de transportar e disse ao paciente que iria no barracão
lavar o carro e voltaria para pega-lo, que é absurdo você ter que se preocupar em
ter que atender ao paciente e ainda verificar se o carro está limpo, e que sua
sugestão era que o carro fosse limpo todos os dias ao final do expediente.
Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: A vereadora usou a
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palavra para dizer que todos os materiais que a funcionaria leva para o
atendimento domiciliar são materiais estéreis, sendo assim é inviável que se
coloque esse material em cima de um estofado com poeira, que entende
perfeitamente a situação do município que se encontra com carros danificados,
carros na retífica, carros pequenos atendendo pacientes de oncologia, e que tem
pacientes que não estão podendo viajar de ambulância porque estão passando
mal, que entende tudo isso, mas os curativos são feito diariamente, e é preciso
que de alguma maneira que fique um carro exclusivo para esse serviço. Palavra
com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador disse ao
Presidente Vereador Jordão Amorim de Secretária Vereadora Dulcimar
Marques, que tem uma certa afinidade com o coordenador do setor de
transporte e irá procurar se informar sobre o que pode estar acontecendo, que irá
conversar também com o coordenador de saúde para ver a escala dos curativos e
o que pode ser feito, a demanda é realmente muito grande, às vezes se tem um
visão de que há muitos veículos no setor de transporte, mas a escala dos veículos
não são fixas, citou com o exemplo crianças que fazem tratamento no Rio de
Janeiro, em Belo Horizonte e paciente que fazem tratamento em São Paulo, e ás
vezes coincide viagem para esses três locais no mesmo dia, e acontece também
do carro que está fazendo curativo chegar, se quando em torno de 19:00hs e
20:00hs, chega um paciente da zona rural e esse carro tem que sair para leva-lo,
que não estava dizendo que isso era uma coisa constante, mas que acontece, que
irá procurar o coordenador de transporte para se informar e tentar solucionar.
Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: O
Presidente parabenizou ao Sr. José Fernando Henriques, pela iniciativa em fazer
uma escultura que será doada para o Hospital ASCONCER, e pediu aos demais
vereadores que caso pudessem colaborar, o artista está precisando de ajuda para
realizar o trabalho, sendo assim deixaria em cada mesa a lista do material
necessário. 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
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____________________________
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

____________________________
Jordão de Amorim Ferreira
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