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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1320/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em  14 de fevereiro  de 2017.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2017, às 19:30h (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: Carlos Alberto do Carmo Mattos, Dionísio Da Dalt Netto, Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo,  Ivalto Rinco 
de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente o 
vereador Daniel Geraldo Dias.  A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques 
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal, solicitou a dispensa da 
leitura das atas de nº 1317/2017 e 1318/2017, colocada em discussão e votação 
sendo ambas aprovada por unanimidade, após aprovação das atas a presidente 
informou que com o termino do horário de verão as reuniões voltariam para o 
horário de 19:00h (dezenove horas), passando a seguir para leitura do 
Expediente. EXPEDIENTE: 1- REQUERIMENTO  17/2017 Autor: Pedro 
Gonçalves Caetano. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. 
Dulcimar  Prata Marques. 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  a colocação de dois quebra 
molas no Bairro Santa Clara na rua Gilberto Siqueira, um em frente a casa da D. 
Glória Germano e o outro na pracinha e outros dois no Bairro Novo Horizonte 
na rua Eduardo Rodrigues Tostes, um em frete ao Bar da Lú e outro próximo a 
casa do Manoel do Almiro. JUSTIFICATIVA: “A solicitação se faz necessária 
para dar mais segurança aos moradores pois os veículos passam pelas referida 
rua em alta velocidade”. Sala das Sessões “Messias Lopes”,  08 de 
fevereirode2017.Pedro Gonçalves Caetano Vereador proponente. 2- 
REQUERIMENTO Nº 18/201 Autor: Pedro Gonçalves Caetano. A Presidente 
da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. Dulcimar Prata Marques. 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 ao Executivo Municipal  poda de árvores na 
Rua Gilberto Siqueira – Bairro Santa Clara. JUSTIFICATIVA: “O galhos estão 
encostado na fiação elétrica trazendo risco de curto circuito pelo contato com os 
fios de alta tensão”. Rio Novo, 08 de fevereiro de 2017. Pedro Gonçalves 
Caetano-Vereador Proponente. 3- REQUERIMENTO 19/2017 Autor: Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
Sra.Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após 
tramitação regimental. Seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal 
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de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita construção de uma quadra 
poliesportiva no Bairro Água Branca. JUSTIFICATIVA: “Após visita, 
moradores do referido bairro solicitaram a construção da quadra, uma vez que os 
jovens não tem local adequado para prática de esportes”. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”,09 de fevereiro de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda 
Vereador proponente. 4- REQUERIMENTO  20/2017. Autor: Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. 
Dulcimar Prata Marques. 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 a limpeza ao entorno do 
monumento do Cristo. JUSTIFICATIVA: “ Por se encontrar com o mato muito 
alto e ser  ponto turístico, necessita de limpeza urgente”. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”,  09 de   fevereiro  de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda
Vereador proponente. 5- REQUERIMENTO 21/2017. Autor: Pedro Gonçalves 
Caetano. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. Dulcimar Prata 
Marques. 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 instalação de academia ao ar livre em espaço 
existente na Av. Governador Valadares em frente ao PSF III. JUSTIFICATIVA: 
“A instalação de uma academia com acesso a toda população será um incentivo 
a pratica de atividade física, atividades essas que trazem grandes benefícios a 
saúde. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 10  de fevereiro de 2017. Pedro 
Gonçalves Caetano - Vereador proponente. 6- REQUERIMENTO  22 /2017
Autor: Pedro Gonçalves Caetano. À Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo Sra. Dulcimar Prata Marques. 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 construção de uma 
quadra poliesportiva no Bairro Santa Clara. JUSTIFICATIVA: “A construção da 
quadra tem como objetivo promover a pratica esportiva, melhorando a condição 
física e a qualidade de  vida da população”. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”,08 de fevereiro de 2017. Pedro Gonçalves Caetano- Vereador 
proponente. 7-REQUERIMENTO  23 /2017. Autor: Jordão de Amorim 
Ferreira. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. Dulcimar Prata 
Marques. 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 ao Executivo a instalação de academia a céu 
aberto ao lado da quadra poliesportiva do Bairro Renascer.   JUSTIFICATIVA: 
“O projeto academia a céu aberto, tem como objetivo promover a saúde da 
população, estimular pratica esportiva além de melhorar condição física e a 
qualidade de vida das pessoas”. Sala das Sessões “Messias Lopes”,10 de 
fevereiro de 2017 . Jordão de Amorim Ferreira - Vereador proponente. 8- 
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REQUERIMENTO  24/2017 Autor: Jordão de Amorim Ferreira. À Presidente 
da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. Dulcimar Prata Marques. 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 providencias referente escoamento de água da Rua Sebastião Costa 
Mattos- Bairro Cerâmica. JUSTIFICATIVA: “Em visita ao local, nota-se que a 
rua não possui nenhuma boca de lobo ao sistema de drenagem, durante o 
período de chuva o acumulo de água vem causando transtornos à população 
local, invadindo as casas, gerando perdas e danos materiais aos moradores”. Sala 
das Sessões “Messias Lopes”,10 de fevereiro de 2017. Jordão de Amorim 
Ferreira - Vereador proponente 9-REQUERIMENTO 25 /2017 Autor: Jordão 
de Amorim Ferreira. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sra. 
Dulcimar Prata Marques. 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 providência com relação a 
erosão e escoamento de água na Rua Orlando José Esteves no Bairro Água 
Branca. JUSTIFICATIVA: “Em visita ao local, nota-se uma grande cratera na 
rua, durante o período de chuva a lama invade as residência causando 
transtornos e perdas aos moradores locais”. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”,10 de fevereiro de 2017. Jordão de Amorim Ferreira - Vereador 
proponente. 1 0 - REQUERIMENTO 26/2017 -Autores:Jordão de Amorim 
Ferreira e Eduardo Luiz Xavier de Miranda. À Presidente da Câmara Municipal 
de Rio Novo. Sra. Dulcimar Prata Marques. 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 o 
recapeamento do asfalto ao entorno da Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. 
JUSTIFICATIVA: A solicitação se faz necessária devido ao desgaste do asfalto, 
com a chegada do carnaval esse problema gera danos aos carros alegórico e 
dificultando o desfile dos Blocos e Escolas locais. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”,10 de fevereiro de 2017. Jordão de Amorim Ferreira e Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda - Vereadores proponentes. 11-REQUERIMENTO  27 /2017. 
Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. À Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Novo. Sra. Dulcimar Prata Marques. 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 ao 
Executivo a instalação de academia a céu aberto ao lado da quadra poliesportiva 
do Bairro Mangueiras. JUSTIFICATIVA: “O projeto academia a céu aberto, 
tem como objetivo promover a saúde da população, estimular pratica esportiva 
além de melhorar condição física e a qualidade de vida das pessoas”.Sala das 
Sessões “Messias Lopes”,10 de fevereiro de 2017. Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda- Vereador proponente. 12- REQUERIMENTO Nº 28/2017- Autor: 
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Dulcimar Prata Marques. Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Rio 
Novo. A Vereadora que abaixo a subscreve, requer que após tramitação 
regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao Exmo. Prefeito Municipal de 
Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho: - Solicita ao Executivo Municipal poda de 
duas castanheiras em frente ao nº 45 da rua Avelino Pimont - Bairro Novo 
Horizonte. JUSTIFICATIVA: “Moradores da referida rua estão preocupados, 
pois as árvores estão com os galhos próximos aos fios de alta tensão e também 
tornando o local sem iluminação causando insegurança”. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 10 de  janeiro de 2017. Dulcimar Prata Marques- Vereador 
Proponente. 13- REQUERIMENTO Nº.  29/2017. Autora: Dulcimar Prata 
Marques. Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. A 
vereadora que abaixo subscreve requer que após apreciação do plenário, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando a reformulação da escala de 
coleta de resíduo de lixo no Bairro Bela Vista, tendo em vista que na maioria das 
ruas, de sexta até segunda feira não há coleta devido ao interstício existente 
entre o último dia (quinta) e o primeiro dia de coleta (terça), ficando 4 dias sem 
o serviço. JUSTIFICATIVA: Fui procurado por diversos moradores da 
localidade e os mesmos relataram que está havendo um espaço muito grande 
entre o último dia de coleta (quinta) e o primeiro dia de coleta da semana (terça). 
Ou seja, mesmo que os cidadãos guardem o lixo dentro de suas casas até a 
passagem do caminhão, o acúmulo por quatro dias passa a incomodar os 
próprios moradores e os vizinhos, pelo mau cheiro e atração de animais (insetos, 
roedores e peçonhentos). Por tudo isso, e alertando para a necessidade de se 
fazer a mesma reformulação para quase toda a cidade, conto com a aprovação 
dos nobres Edis e o posterior envio desta solicitação. Câmara Municipal de Rio 
Novo, 10 de fevereiro de 2017. Dulcimar Prata Marques- Presidente Vereadora 
Proponente. ORDEM  DO DIA- 1- REQUERIMENTO  17/2017 Autor: 
Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação, 
aprovado por unanimidade. 2- REQUERIMENTO Nº 18/201 Autor: Pedro 
Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação, 
aprovado por unanimidade. 3- REQUERIMENTO 19/2017 Autor: Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão e votação, 
aprovado por unanimidade.  4- REQUERIMENTO  20/2017. Autor: Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão e votação, 
aprovado por unanimidade.   5- REQUERIMENTO 21/2017. Autor: Pedro 
Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação, 
aprovado por unanimidade.  6- REQUERIMENTO  22 /2017 Autor: Pedro 
Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação, 
aprovado por unanimidade. 7-REQUERIMENTO  23 /2017. Autor: Jordão de 
Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação,  aprovado 
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por unanimidade. 8 - REQUERIMENTO  24/2017 Autor: Jordão de Amorim 
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação,  aprovado por 
unanimidade.  9-REQUERIMENTO 25 /2017 Autor: Jordão de Amorim 
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação,  aprovado por 
unanimidade.  10- REQUERIMENTO 26/2017 - Autores: Jordão de Amorim 
Ferreira e Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única 
discussão e votação,  aprovado por unanimidade. 11-REQUERIMENTO  27 /
2017. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda Colocado em primeira e única 
discussão e votação,  aprovado por unanimidade. 12- REQUERIMENTO 
28/2017- Autora: Dulcimar Prata Marques. Colocado em primeira e única 
discussão e votação,  aprovado por unanimidade.  13- REQUERIMENTO 
29/2017- Autora: Dulcimar Prata Marques. Colocado em primeira e única 
discussão e votação, aprovado por unanimidade.  PALAVRA LIVRE: Palavra 
com o vereador Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo:  Disse ter ficado 
muito feliz hoje ao ouvir da Presidente e do Prefeito que no carnaval o número 
de policiais na rua será o dobro do efetivo do município, o  que  era uma grande 
preocupação, e disse ainda que a Segurança é uma demanda antiga da cidade e 
da nossa Comarca, pois não existe Delegado de Polícia titular, não temos 
Defensoria Pública há mais de dez  anos, e agora com a aposentadoria recente da 
representante do Ministério Público temos uma Promotora de Justiça em 
substituição que está vindo somente uma vez por semana, e que “há mais de 
quinze anos”  sem um Juiz de Direito titular, que a ausência dessas autoridades 
aqui causa uma morosidade nos processos e investigações que devem ser feitas 
pois é humanamente impossível que um profissional dessa área se dedique a 
duas comarcas sendo titular de uma e vindo aqui somente uma vez por semana 
uma vez que nossa comarca abrange três cidades, pode parecer  uma coisa 
repetitiva pois já foi tentado diversas vezes inclusive na gestão passada , “alguns 
dizem” que não adianta nada, que vão a  Belo Horizonte somente para tirar foto, 
mas que pensa o contrario, que se não fizerem nada, a única certeza que terão é 
que nada vai mudar,  propôs que se forme uma comitiva aqui da casa e que seja 
agendado em Belo Horizonte uma visita para se possa conversar com as 
autoridades e protocolar ofícios, sugeriu ainda  que junto com os ofícios fosse 
anexado um pequena história sobre a nossa cidade que é centenária, uma das 
primeiras de Minas Gerais, e  que poderia providenciar esse histórico da 
comarca, e providenciar no fórum o índice de criminalidade no município, que 
muito nos preocupa,  e se colocou a disposição para fazer parte dessas comitiva. 
Palavra com a Presidente Dulcimar Prata Marques: falou ser muito 
importante a colocação do vereador Emanuel Ayres,  e que se fosse do acordo 
de todos, logo após o carnaval poderá ser feito o  agendamento, sugerindo que 
poderiam fazer parte desta comitiva representantes das demais cidades que 
fazem parte desta Comarca. Palavra com o vereador Jordão de Amorim 
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Ferreira: Solicitou que fosse encaminhado ao Executivo requerimento referente 
a vacina de Febre Amarela, com uma busca ativa mas escolas, verificando os 
cartões de vacinas e assim fazer uma maior cobertura, já que a procura pela 
vacina tem sido maior que o número de doses que o município recebe,  já que 
não estamos em campanha. Palavra com o Secretário de Esportes Luciano 
Pinto Duarte: solicitou aos vereadores uma ajuda de custo no valor de R$ 
300,00 (trezentos reais) para complementar  o pagamento das  inscrições  dos 
jogadores do Prainha Futebol Clube na liga de Cataguases,  nas categorias sub 
13(treze) e sub 15 (quinze). Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar 
Prata Marques: Informou ao Secretário de Esportes que essa ajuda não teria 
como ser feita através da Câmara, mas que poderia ficar a vontade para pedir 
aos vereadores em particular. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, 
declarou encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se 
lavrasse a presente ata. 

                                                                                                                                  

____________________________
Carlos Alberto do Carmo Mattos

____________________________
Dionísio Da Dalt Netto

____________________________  
Dulcimar Prata Marques 

____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

____________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo

____________________________
Ivalto Rindo de Oliveira

____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

____________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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