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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1515/2020
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04 de agosto de 2020

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2020, às 19h15min 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 Dadalt Neto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de 
Oliveira e Jordão de Amorim Ferreira. Ausente o Vereador João Bosco Ferreira 
Pires.  O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. 
Solicitou dispensa da leitura das Atas nº 1512/2020, 1513/2020 e 1514/2020 que foram 
colocadas  em primeira e única discussão e votação. Aprovadas por unanimidade. A 
seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do expediente. 
EXPEDIENTE: 1.  Requerimento nº 050/2020. Autor: Jordão de Amorim 
Ferreira. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente 
da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador 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:  - Solicita 
Providência com referência ao escoamento de água pluvial na rua Jacob da 
Paixão altura do número 165. Justificativa: No Local falta caimento para o 
escoamento de água.  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 27 de julho de 2020. 
Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 2- Requerimento nº 
051/2020. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Ao Exmo. Sr. Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo. O Vereador 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: - Solicita colocação de uma caçamba para 
coleta de lixo próximo ao antigo matadouro. Justificativa:
O Local está sendo utilizados para jogar lixo, o que vem causando transtornos 
para os moradores próximo ao local devido ao mal cheiro e o aparecimento de 
animais peçonhentos. Sala das Sessões “Messias Lopes”,  27 de julho de 2020. 
Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. ORDEM DO DIA: Antres de 
dar início a ordem do dia o Presidente justificou a ausência do vereador João 
Bosco F. Pires que se encontra em Juiz de Fora com sua mãe hospitalizada, e 
pediu a todos orações. 1-  Requerimento nº 050/2020. Autor: Jordão de 
Amorim Ferreira. Colocado em primeira e úncia discussão e votação. Aprovado 
por unanimidade. 2-  Requerimento nº 051/2020. Autor: Jordão de Amorim 
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade. O Presidente antes de conceder a palavra livre informou que 
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recebeu uma previa do poderá ser o projeto de resolução com as alterações no 
Regimento Interno, que irá solicitar que seja encaminhado aos nobres edis e que 
na próxima semana possa ser marcado reunião para que o projeto seja analisado. 
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: 
Usou a palavra para comentar com relação aos  incêndios criminosos que vem 
acontecendo no município e que já foi tema de requerimento nesta casa, disse 
que dias atrás ocorreu um incêndio nas imediações do antigo matadouro, e hoje 
na rua Evaristo Braga que passou a manhã toda em chamas,  e no seu 
entendimento é preciso ter um protocolo para essas ocorrências, que no incêndio 
próximo ao antiogo matadouro  teve transtornos com seus pais, pois os mesmo 
tem problemas de saúde e precisaram enfrentar as chamas do incêncio, e houve 
uma demora para se localizar as pessoas para atenderem a ocorrência, agradeceu 
ao Hugo Rabello, que foi para o local como voluntário auxiliar no socorro, disse 
ainda saber que no momento não existe verba para tal procedimento, mas é 
preciso que tenha na cidade uma brigada de incêndio, não sabia se eles como 
vereadores poderiam  fazer algo, mas gostaria de saber a opnião dos demais 
vereadores. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: Disse ser um tema que vem sendo cobrado, que tem a questão do 
código de postura com relação as queimadas que prejudicam a saúde da 
população, e neste caso um incêndio de maior proporção, que deveriam oficiar a 
defesa civil do município para saber se já existe algum protocolo, pode ser que 
já tenha no papel mas não é executado no momento correto, disse que  farão 
ofício para o coordenador da defesa civil solicitando tais informações, e caso 
não hava nenhum protocolo,  deveriam sim trabalhar nesse sentido, é uma 
função da defesa civil, mas a discussão pode ser trazida para o legislativo, 
comentou  que havia sugerido ao pessoal que está trabalhando no auto de 
vistoria do corpo de bombeiro para a Santa Casa, para que fosse feito um teste  
no  hidrante existente ao lado a Igreja Matriz, pois na praça existe diversas casas 
tomabadas pelo patrimônio, com um tipo de estrutura que se pegar fogo, ele 
alastra rapidamente, e eles ficaram de conversar no Corpo de Bombeiros em Juiz 
de Fora, e disse  concordar com o Vereador Jordão Amorim de que é preciso 
haver um protocolo de sinistro no município. Não havendo mais nenhum 
assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara Municipal, 
or0denando antes que se lavrasse apresente ata. 

______________________________
Daniel Geraldo Dias

_____________________________
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Dionísio Da Dalt Netto

______________________________
Dulcimar Prata Marques

_____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

 
______________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo

______________________________
Guilherme de Souza Nogueira

_____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

___________ausente___________
João Bosco Ferreira Pires

__________________________________
Jordão de Amorim Ferreira
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