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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1491/2020
           Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11 de Fevereiro de 2020

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2020, às 19h00min no “Plenário 
Messias Lopes”,sob a Presidência do Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel 
Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de 
Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira. O Presidente 
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou dispensa da 
leitura da Ata nº 1489 que foi colocada  em primeira e única discussão e 
votação.Apovada com sete votos favoráveis e duas abstenções sendo estas dos 
vereadores Daniel Dias e Dionísio Da Dalt por não estarem presenta na referida 
sessão. A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do expediente. 
EXPEDIENTE: 1-Requerimento nº006/2020. Autores: Jordão de Amorim 
Ferreira e Dulcimar Prata Marques. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores 
que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação regimental. Seja enviada 
a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello 
Filho. - Solicita seja feita vistoria na estrutura da ponte no final da Rua 
Comendador Filgueiras próximo do Bar Restaurante River, e ponte na rua Dr. 
Mario Hugo Ladeira saída para o município de Guarani. Justificativa: O 
excesso de transito de veículos de grande porte com carga pesada que nos 
últimos dias tem passado dentro da área urbana da cidade, está abalando a 
estrutura das referidas pontes, podendo ocorrer grave acidente.Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 06 de fevereiro de 2020. Jordão de Amorim Ferreira e 
Dulcimar Prata Marques - Vereadores Proponentes. 2- Requerimento 
nº007/2020. Autores: Todos os Vereadores. A Câmara Municipal de Rio Novo. 
Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação 
regimental. Seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo 
Sr. Ormeu Rabello Filho. - Reitera Requerimento nº 153/2017 que solicita 
instalação de amplificador (repetidor de sinal) de telefonia celular pra o distrito 
de Furtado de Campos – cópia em anexoSala das Sessões “Messias Lopes”, 06 
de fevereiro de 2020. Jordão de Amorim Ferreira, Dulcimar Prata Marques, João 
Bosco Ferreira Pires, Eduardo Luiz X. Miranda, Guilherme de Souza Nogueira, 
IvaltoRinco de Oliveira, Emanuel Ayres C. S. do Carmo, Dionísio Da Dalt Netto 
e Daniel Geraldo Dias. 3- Requerimento nº 008 /2020. Autores: Daniel Dias, 
Dionísio DaDalt e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que 
subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, 
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requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipala 
seguinte solicitação: - REITERA requerimento nº 118/2019, de 18 de novembro 
de 2019, que solicita cascalhamento na Estrada da Cachoeira Santa – Morro do 
Sr. Mário Gomes.Justificativa:O referido trecho encontra-se em péssimo 
estado, sendo necessário colocação de cascalho ou outra medida urgente para 
melhoria, beneficiando produtores, proprietários e todos que por ali 
trafegam.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 06 de fevereiro de 2020. Daniel 
Dias, Dionísio Dadalte Emanuel Ayres. 4- Requerimento nº. 009 /2020. 
Autores: Daniel Dias, Dionísio DaDalt e Emanuel Ayres.Ao Exmo. Sr. Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira. 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 
Municipala seguinte solicitação: - Implantação de ASSENTOS E COBERTURA 
no PONTO DE ÔNIBUS da Rua Senhor dos Passos – próximo à oficina do 
Geltinho.Justificativa:A implantação de assentos e cobertura no referido ponto 
proporcionará maior conforto aos cidadãos que ali esperam pelos ônibus, muitas 
vezes sob forte sol ou chuva.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 06 de fevereiro 
de 2020.Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 5- Requerimento nº. 
010 /2020.Autores: Daniel Dias, Dionísio DaDalt e Emanuel Ayres.Ao Exmo. 
Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. 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 Municipala seguinte solicitação:- Implantação de 2 postes com braços 
de luz na Estrada do Lazaredo – extensão da Rua Lindolfo Calian – nas 
imediações das propriedades dos Senhores Heleno Carpanez e André 
Alvim.Justificativa:O referido trecho é PERÍMETRO URBANO e não dispõe 
de iluminação pública.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 06 de fevereiro de 
2020. Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 6- Requerimento nº 
011/2020. Autor: Guilherme de Souza Nogueira. Exmos. Srs.Vereadores da 
Câmara Municipal de Rio Novo. Overeador que subscreve, no uso de suas 
atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja 
encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação:- Informações sobre 
quais medidas preventivas foram realizadas no trecho ao lado da quadra do 
Barrabás sentido bairro Cerâmica e se há algum planejamento para a resolução 
do problema. Justificativa:Após o incidente ocorrido no local, onde houve 
deslizamento de terra, tornou uma preocupação a possibilidade de um novo 
acontecimento, pode se notar que foi feito uma interdição parcial na pista 
sentido bairroCerâmica. Através deste solicitoinformações sobre a atual situação 
e medidas tomadas para sanar o problema.  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 
10 de fevereiro de 2020.Guilherme de Souza Nogueira - Vereador Proponente. 
ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº006/2020. Autores: Jordão de Amorim 
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Ferreira e Dulcimar Prata Marques. Colocado em primeira e única discussão e 
votação. Aprocado por unanimidade. 2- Requerimento nº007/2020. Autores: 
Todos os Vereadores. Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Aprocado por unanimidade. 3- Requerimento nº 008 /2020. Autores: Daniel 
Dias, Dionísio DaDalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única 
discussão e votação. Aprocado por unanimidade. 4- Requerimento nº. 009 
/2020. Autores: Daniel Dias, Dionísio DaDalt e Emanuel Ayres. Colocado em 
primeira e única discussão e votação. Aprocado por unanimidade.5- 
Requerimento nº. 010 /2020. Autores: Daniel Dias, Dionísio DaDalt e Emanuel 
Ayres.Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprocado por 
unanimidade. 6- Requerimento nº 011/2020. Autor: Guilherme de Souza 
Nogueira.Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprocado por 
unanimidade.PALAVRA LIVRE: Antes de dar inicio a palavra livre o 
presidente informou que já se entra nas mesas o balancete resumido de receia e 
despesas da Câmara do mês de janeiro/2020, disse que as notas fiscais e 
empenhos se encontram a disposição de todos na secretaria. Lembrou a todos 
que no dia 18 do corrente mês será votado as contas do exercício 2016 e pediu 
as comissões que emitam o parecer o mais tardar até segunda dia 17, disse ainda 
que caso esta casa receba até sexta-feira algum projeto de lei do executivo 
relacionado ao reajuste dos servidores púbicos, reajustes dos agentes 
comunitários e saúde e de endemias e reajuste do magistério, irá tomar a 
liberdade de comunicar aos nobres Edis que ao invés de votarem as contas no 
dia 18, estarem  utilizando a sessão extraordinária para votar o reajusto dos 
servidores para que recebam o reajuste na próxima competência, mas isso é 
somente um especulação, ainda não há nada de concreto. Palavra com a 
Vereador a Dulcimar Prata Marques: Pediu permissão ao presidente para 
fazer dois requerimentos verbais, sendo um para fazer reparos em  buraco na 
Rua Coronel Americo Ladeira, em frente ao Antigo Mercado União e outo na 
entrada da Rua João Maximano onde exintem duas crateras que estão colocando 
em risco tanto pedestres e veículos; o outro requerimento é quanto a questão dos 
pacientes de alta em Juiz de Fora, parace ser um simples, mas não é, citou como 
exemplo o veículos que saiu  para bucar as altashj às 9hs e até as 19hs  não havia 
retornado, existe o problema de redução de veículos por motivo de estarem em 
manutenção, mas é preciso estudar a viabilidade de ficar um veículo disponível  
somente para buscar altas, que a situação atual está complicada devido aos 
problemas nas estradas, o SAMU não é coperativo em momento algum, ontem 
tivemos uma ocorrência e o SAMU se encontrava na base e não fez nenhum 
empenho em atender, disse ainda que o paciente de alta está bem, ele pode 
esperar mas a família não entende, a demanda está muito grande sendo 
necessário analisar as possibilidades para solucionar o problema. Palavra com o 
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Sugeriu que a 
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solicitação verbal referente aos buracos em frente ao antigo mercado unicão e 
entrda da rua  João Maximiano fosse encaminhado através de ofício uma vez 
que não foi discutido nem votado  na ordem do dia; quanto a solicitação 
referente aos problemas citados com relação ao pacientes de alta hospitalar 
sugeriu que a Comissão de Saúde da, agende uma reunião com o Secretário de 
Saúde para tratar do assunto e  se dispôs a aconha-los, para que possam verificar 
qual a atual demanda.  O que foi aceito pela vereadora proponente. Palavra com 
o Verador Jordão de Amorim Ferreira: Parabenizou a Vereadora Dulcimar 
Prata Marques disse concordar com sua solicitação. O Verador  usou a palavra 
para dizer  para fazer o seguinte comentário: “quando um paciente tem uma 
necrose no pé e corre o risco de ter um septisemia se emputa até uma perna 
inteira, e isso é muito triste, mas é feito para que o paciente não venha a óbito, 
que o mesmo acontece quando se corta uma árvore, é preciso ver o risco que a 
arvore traz. Disse que a moradora   da Rua Circe Dias onde teve o corte de uma 
árvore veio lhe agradecer, e que prefeitura fez o corte atendende ao  
requerimento nº 124/2019 de sua autoria  que solicitava providências com 
relação as árvores do bairro Nova Aurora,  essa árvore em questão estava quase 
caindo em cima da casa. Pediu que constasse em ata que foi sua a solicitação e  
que a moradora estava em risco esta muito grata, disse ainda que existem 
pessoas que criticam, mas não viram  o risco que a árvore estava trazendo, era 
triste ter que cortar a árvores, pois com o passar dos anos mais áreas estão sendo 
devastadas, mas antes uma árvore do que uma mãe e seus sete filhos morrem”. 
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias:  Solicitou que fosse 
encaminhado ao setor responsável um ofício solicitando que a árvore 
mencionada acima seja retirada de dentro do rio, pois  conforme o vereador 
Jordão Amorim disse o trabalho foi feito, mas foi um serviço paliativo, e 
entamos em período de enchente, é uma árvore de grande porte e existe a 
preocuação dos moradores da proximidade do Pedro Alvim onde tem muita 
pedra, da enchente empurrar a  árvore para lá e causar outro transtorno, disse ao 
vereador Jordão Amorim que foi um ato nobre de sua parte fazer o requerimento 
mas houve uma falha da equipe da prefeitura, que poderia ter solitado ao corpo 
de bombeiro que fizesse a retirada da árvore. Antes de encerrar a sessão 
presidente lembrou mais uma vez que na próxima terça-feira dia 18 após sessão 
ordinária haverá sessão extraordinária para votação das contas do exercício 2016 
e o assessor jurídico vai estar aqui na casa nesta quinta-feira, e caso alguma 
comissão julgue necessário ter o apoio para formalização do parecer faça 
contato com o mesmo para que o mesmo possa estar elaborando, e se houver 
alguma alterção na pauta até sexta-feira a secretaria entrará em contato com os 
nobres edis.  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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__________________________
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

___________________________
IvaltoRinco de Oliveira

__________________________ 
João Bosco Ferreira Pires

___________________________ 
Jordão de Amorim Ferreira
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