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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1531/2020
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 03 de novembro de 2020

Aos 03 (três) dias do mês de novembro 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. Após a execução do Hino Nacional o presidente
solicitou dispensa da leitura da Ata nº 1530/2020 que foi colocada em primeira e
única discussão e votação. Apovada com uma abstenção, sendo esta do Vereador
Dionísio Da Dalt Netto por estar ausente na sessão. A seguir o Presidente solicitou que
se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº.

068/2020. Autores: Vereadores Dionísio DaDalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias.
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 Municipal a seguinte solicitação Implantar
TRAFFIC CALMINGS na Rua Dr. Mário Hugo Ladeira. Aproveitando a
elevação já existente em frente à Loja Império do Lar e construindo uma nova
em frente ao Bar do Gaiola, para evitar acidentes com veículos que entram pela
Rua Ezequiel Guimarães. JUSTIFICATIVA: Trata-se de mais uma reitera no
tocante a necessidade de instalação destes redutores de velocidade, visto o
intenso movimento de veículos e pedestres no referido local. Em tradução literal
"tranquilização do tráfego", é uma medidas de planejamento urbano e de tráfego
que consiste na utilização de estruturas físicas, como faixas de pedestres com
leve elevação, visando a redução da velocidade e proporcionar mais segurança a
todos. Rio Novo, 31 de outubro de 2020. Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e
Daniel Dias. 2- Requerimento nº. 069/2020. Autores: Vereadores Dionísio
DaDalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. 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 Municipal a
seguinte solicitação: Implantação de placas informativas contendo nomes das
ruas e a identificação resumida dos homenageados. JUSTIFICATIVA:
Conforme previsto nos Projetos de Lei aprovados pela Câmara e sancionados
pelo Poder Executivo ao longos dos anos, faz-se necessário realizar as
providências legais e cabíveis às homenagens de mérito efetivadas. Rio Novo,
31 de outubro de 2020. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. 31
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Requerimento nº 070/2020. Autores: Jordão de Amorim Ferreira. Ao
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Exmo. Sr. Guilherme de Souza
Nogueira. O Vereador que abaixo assinado subscreve, requer que após
tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao Exmo. Prefeito
Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho: - Reitera Requerimento nº
133/2017 que Solicita providências com relação a animais soltos em vias
públicas dentro do perímetro urbano em especial Rua Evaristo Braga conforme
Lei 817/2001 em seu capitulo V, art. 87 e 88 do Código de Postura do
Município. JUSTIFICATIVA: Os moradores da região continuam se queixando
dos animais soltos pela via pública, trazendo riscos aos moradores. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 03 de novembro de 2020. Jordão de Amorim
Ferreira. 4- Requerimento Nº 071/2020. Autor: Jordão de Amorim Ferreira.
Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Exmo. Sr. Guilherme de
Souza Nogueira. O Vereador que abaixo assinado subscreve, requer que após
tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao Exmo. Prefeito
Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho: Solicito instalação de
amplificador (repetidor de sinal) de telefonia celular para a localidade
denominda Povoado dos Neto, trazendo acesso a vários meios de comunicação
(internet 3G e celular). Justificativa. Este requerimento é de grande importância
social, consiste em estudos de antenas e equipamentos para áreas rurais ou de
difícil acesso, sem a disponibilidade da tecnologia de sinal de telefonia celular,
com o objetivo de amenizar a comunicação entre as pessoas permitindo acesso
às tecnologias avançadas do mundo atual e proporcionando melhores qualidades
de vida para as pessoas das comunidades rurais. Assim o trabalho demonstra o
desenvolvimento de um equipamento capaz de captar, amplificar e retransmitir
sinais de telefonia celular, com alta eficiência de funcionamento com baixo
custo. O Povoado dos Netos necessita de tal serviço para melhoria na qualidade
de vida e comunicação. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 03 de novembro de
2020. Jordão de Amorim Ferreira. 5- Requerimento Nº 072/2020. Autor:
Jordão de Amorim Ferreira. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo.
Exmo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que abaixo assinado
subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação
abaixo ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho:
Solicita renovação da sinalização horizontal de trânsito em todo o município.
Justificativa. Segurança no trânsito de motoristas e pedestres. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 03 de novembro de 2020. Jordão de Amorim Ferreira. 6Comunicado: A Presidência desta Casa de Leis no uso de suas atribuições
comunica o cancelamento da Sessão Ordinária, no dia 10 de novembro de 2020.
7- Leitura de Ofícios recebidos: 1) Ofício nº PM/2020/332 do Gabinete do
Prefeito. “Que encaminha ofício 292/2020, remetido ao Ministério Público
contendo informações pertinentes ao processo licitatório de dispensa nº
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041/2020 e 057/2020 referente compra de camas fawler. 2) Ofício 001/2020
“Que Ana Luiza Ferreira Rabello encaminha em resposta à denuncia
apresentada a esta casa em 27 de outubro de 2020 pelos vereadores Daniel Dias
e Emanuel Ayres onde é citado seu nome”. ORDEM DO DIA: 1Requerimento nº. 068/2020. Autores: Vereadores Dionísio DaDalt, Emanuel
Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. 2- Requerimento nº. 069/2020. Autores:
Vereadores Dionísio DaDalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade 3Requerimento nº 070/2020. Autores: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade 4Requerimento nº 071/2020. Autores: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade 5Requerimento nº 072/2020. Autores: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa
Semedo do Carmo: Pediu permissão ao vereador Jordão Amorim para assinar
com ele o requerimento visto que o tema segurança no trânsito foi pauta
constante nesta legislatura. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Sugeriu que todos assinassem o requerimento. Colocado em primeira
e única votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar início a palavra livre
o presidente Vereador Guilherme Nogueira informou que toda documentação
protocolada hoje estará a disposição dos nobres edis a partir de amanhã na
secretaria. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: O Vereador fez uso da palavra para comentar quanto ao horário de
funcionamento das farmácias, que o tema já foi levantado pela vereadora
Dulcimar e por ele, atualmente depois das 20hs a população fica desamparada
por não ter uma farmácia de plantão, sugeriu que a câmara realizasse uma
reunião com os proprietários de farmácia para tentarem organizar uma escala de
plantão para a noite, finais de semanas e feriados. Palavra com o Presidente
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que irá entrar em contato
com a assessoria jurídica, para que possa ser regulamentado o plantão através de
uma lei, e após essa regulamentação notificar os proprietários de farmácia e
desta forma dar maior segurança aos rionovenses. Palavra com o Vereador
Daniel Geraldo Dias: Fez uso da palavra para dizer que: “teve alguns de nossos
questionamentos que foram respondidos, mas que dentro daquelas várias
questões tem alguns quetinamentos não respondidos, e não sei se vão ser
respondidos, os questionamentos são a forma de esclarecer para a população,
porque é igual falei, é muito fácil falar, tem que se provar; tem vários
questionamentos, uma leva de requerimentos que nós fizemos, questionamentos,
aqueles burburinhos de rua, então espero que nós tenhamos respostas de outros
questionamentos que fizemos nesta denúncia, é normal, é um direito de todo
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cidadão se defender de acusações ou questionamentos, e que fique bem claro
que quem vai definir se está certo, quem vai julgar, quem vai investigar, e se for
falso os esclarecimentos, que seja condenado, não vai ser eu, não vai ser o
senhor, não vai ser essa casa, deixar bem claro que nós estamos cumprindo o
nosso dever; na gestão passada o senhor também foi um vereador atuante,
muitas pessoas falaram, que eu e o senhor iríamos fazer um excelente trabalho,
que o vereador Guilherme é um vereador que questiona; então eu e o vereador
Emanuel estamos aqui cumprindo nosso dever, lembrando que nenhum culpado
assume a culpa, isso tem várias questões a todo momento, a pessoa é julgada,
condenada , às vezes presa, e sempre alegando inocência, então vamos esperar
que o Ministério Público julgue da melhor forma possível, se exitir culpados
que sejam punidos, independente de questão política, é até uma questão de honra
para nós vereadores, para todos nós, não somente para mim e o vereador
Emanuel, não sei se este ano ainda ou o ano que vem, não sei, de repente
alguns de nós nem estaremos aqui como vereadores, mas que seja colocado a
limpo, e a população rionovense tenha ciência do que realmente está
acontecendo em nosso município”. O presidente após nenhum vereador mais
querer fazer uso da palavra decidiu utilizar da mesma. Palavra com o
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que gostaria
primeiramente de fazer uma pequena correção na fala do vereador Daniel Dias,
na verdade o Ministério Público não julga, o Ministério Público recebe a
denúncia, analisa, e caso tenha embasamento ele propõe uma abertura de
inquérito para o juiz julgar, esse é o fluxo normal; o que a câmara está
observando é que está havendo muitos ataques pessoais, estão pulando etapas de
uma investigação e soltando diversos WhatsApp,
diversas denuncias
infundadas, atacando famílias, atacando pessoas. O Vereador Daniel Dias
interrompeu a fala do presidente solicitando a palavra, o presidente disse que
assim que terminasse de falar daria a ele a palavra, e continuou sua fala dizendo
que estão colocando foto de crianças em denúncias, e isso é muito ruim, é
querer achar que através de um WhatsApp e de uma mentira irão pregar que é
verdade, além de ser ruim, ultrapassa as barreiras da câmara, disse que na
legislatura anterior somente procurou o Ministério Público porque não tinha
apoio dentro da câmara, na maioria das vezes era voto vencido, e quando
esgotou as possibilidades dentro da câmara foi que procurou o Ministério
Público, todos sabem quem eram os vereadores da administração passada e que
sempre na sua maioria eram contra o que apresentava dentro da câmara; se
tentarem fazer uma analogia do que consta na denuncia, como por exemplo
citações de 2017 e 2018, todos esses materiais se encontram aqui na câmara,
inclusive 2019 e 2020, desta forma pode estar havendo duas coisas, falha de
fiscalização ou prevaricação, pois a partir do momento que se observa uma
denúncia, ou o vereador não olhou empenhos e apresentou aqui no plenário a
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solicitação ou ele prevaricou. Novamente o Vereador Daniel Dias interrompeu o
presidente que pediu que aguardasse ele terminar, pois ainda estava fazendo uso
da palavra. Após vários pedidos e o vereador continuar alterado, o presidente
deu por encerrada a sessão.

_________________________
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

_________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

_______________________________
João Bosco Ferreira Pires

__________________________
Jordão de Amorim Ferreira
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