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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1326/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 21 de março de 2017.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2017, às 19:00h (dezenove horas ),
no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência da Vereadora Dulcimar Prata
Marques reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel
Geraldo Dias, 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 Carlos
Alberto do Carmo Mattos. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal, solicitou dispensa da
leitura da ata de nº 1325/2017, que foi colocada em discussão e votação sendo
aprovada por unanimidade, passando a seguir para leitura do Expediente.
EXPEDIENTE: Antes de iniciar a leitura do expediente a presidente informou
que o Projetos de Lei nº 009/2017 do Executivo – “Altera dispositivos das
Leis de Estrutura Administrativa do Município de Rio Novo e dá outras
providências”, não fará parte do expediente, sendo que, não houve tempo hábil
para que fosse encaminhado ao jurídico as Leis mencionadas no referido projeto,
necessárias para emissão do parecer. Projeto de Lei nº 001/2017 do Legislativo
- Reajusta vencimento dos cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e do
Quadro de Inativo da Câmara Municipal de Rio Novo” . 3- Requerimento Nº
55/2017- Autor: Jordão de Amorim e Eduardo Miranda. A Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo . Sra. Dulcimar Prata Marques. Os Vereadores
que abaixo subscrevem, requer que apó s tramitação regimental, seja enviada a
solicitação abaixo: - Solicita que o Executivo Municipal edite Projeto de Lei que
disponha sobre a instalação de "lombo faixas" para pedestres, no âmbito do
Município de Rio Novo,conforme model o de proposição que segue em anexo.
JUSTIFICATIVA: A nosso Município enfrenta, na atualidade, enormes
problemas no que se refere ao trânsito e mobilidade urbana. Todavia, a segurança
e a preservação da vida de todos os cidadãos deve estar acima de quaisquer
outros interesses que possamos abordar. O Projeto em tela aponta uma das
medidas mais eficaze s par a se poupar vidas em grandes cidades, haja vista,
potencial idades para o atropelamento de pedestres em pontos de elevado fluxo
de veículos e de pessoas. A s "lombo faixas" se constituem-se numa
possibilidade consistente e ef i c a z para se oportunizar ao pedestre, não
importando a idade, sexo, ou limitações, a exclusividade de passagem em vias
de elevada fluxo e circulação de veículos. As "lomb o faixas" se assemelham,
parcialmente, as lombadas que já conhecemos. Contudo, essas são mais largas e
possuem altura bem próxima ou igual a da calçada lateral e objetivam conter a
velocidade dos veículos, que transitam por elas, propiciando desse modo, uma
travessia mais segura ao pedestre que necessite cruzar a via pública naquele
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ponto. Muitas importantes cidades brasileiras, preocupadas em ampliar os
mecanismos que coíbem os atropelamentos de seus cidadãos já adotam as
"lombo faixas" como parâmetro confiável de proporcionar a travessia de
pedestres com significativa diminuição de atropelamentos. Ressaltamos ainda a
informação de que o fato de a faixa elevada de travessia ficar na mesma altura
da calçada torna a "lombo faixa" acessível à passagem das pessoas com
mobilidade reduzida. Assim sendo, a propositura em tela neste requerimento
oportuniza garantir ao pedestre travessia segura nos locais onde em que o risco de
atropelamento é elevado como as vias de tráfego intenso ou grande fluxo de
pessoas . Diant e d a relevância da proposição e certo da sensibilidade do
Executivo Municipal, solicitamos da aprovação dos Nobres Edís. Rio Novo/MG,
16 de março de 2017. Jordão de Amorim Ferreira e Eduardo Luiz Xavier de
Miranda. Vereadores Proponentes. 4- Requerimento Nº 56/2017- 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 que seja
encaminhado ao IEF autorização da retirada as árvores de nome “Sol da
Bolívia” na Av. Governador Valadares. JUSTIFICATIVA: “Essa espécie de
arvore não é indicada para arborização urbana e as mesma estão com sérios
problemas de broca; um lado da avenida já foi todo arborizado faltando somente
uma para ser retirada, e do outro todas estão condenada pela doença”. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 16 de março de 2017. Eduardo Luiz Xavier de
Miranda -Vereador proponente. 5- Requerimento 57/2017- 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 que seja construída em caráter
de urgência uma rampa de acesso na calçada no encontro da Rua Arthur
Bernardes com a Av. Governador Valadares. JUSTIFICATIVA: “A Calçada
apresenta um desnível em relação a rua de uns 40cm e pela localização ser ao
lado do PSF III, muitas pessoas de idade tem grande dificuldade de descer e
subir por ser muito alto”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 16 de março de
2017. Eduardo Luiz Xavier de MiranDA - Vereador proponente - 6Requerimento 58/2017- 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 que seja designado um varredor para a Rua Evaristo Braga, pelo menos
uma vez por semana. JUSTIFICATIVA: “Os moradores dizem que a rua só é
varrida em período de festas como carnaval e Nossa Senhora Aparecida, e
2

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Gera/Fax 32-32742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

deveria ser constante a varreção”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 16 de
março de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereador proponente. 7Requerimento Nº 59/2017- Autor: Jordão de Amorim Ferreira. À 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 implantação de quebra
molas na rua Geraldo Magela Tostes no Bairro Novo Horizonte.
JUSTIFICATIVA: “A solicitação se faz necessária para dar mais segurança aos
moradores pois os veículos passam pelas referida rua em alta velocidade”. Rio
Novo, 02 de fevereiro de 2017. Jordão de Amorim Ferreira - Vereador
Proponente. 8- Requerimento Nº 60/201 - 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 do Executivo Municipal a extensão da rede de esgoto na
Rua Clovis Dias - Bairro Água Branca. JUSTIFICATIVA: “Somente quatro
residências desta referida rua se encontra atualmente sem rede de esgoto, sendo
o saneamento básico, além de um direito, uma questão de saúde pública é que
faço essa solicitação”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 15 de março de 2017.
Pedro Gonçalves Caetano -Vereador proponente. 9- Requerimento Nº 61/2017Autor: 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 capina
no terreno da Orquestra Municipal Euterpe Carlos Gomes na Rua Cônego Luiz.
JUSTIFICATIVA: “O terreno se encontra com mato muito alto, necessitando
urgente de limpeza, evitando o aparecimento de animais peçonhentos”. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 2017. Dulcimar Prata Marques Vereador Proponente. 10- Requerimento nº 62/2017. Autores: Dionísio Da
Dalt e Emanuel Ayres. A Exma. Sra. Vereadora Dulcimar Prata Marques. DD.
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:
Limpeza, manutenção e melhoria da iluminação da Capela Mortuária Municipal.
JUSTIFICATIVA: A solicitação se faz necessária visto que o estado em que se
encontram os banheiros do referido local. Também são constantes as
reclamações sobre a baixa luminosidade, perceptível nos velórios que ocorrem à
noite.É visível, portanto, que devem ser realizadas melhorias nas instalações.
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 2017. Dionísio Da Dalt e
Emanuel Ayres – vereadores proponentes. 11- Requerimento nº 63/20173
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Autores: Emanuel Ayres e Dionísio Da Dalt. A Exma. Sra. Vereadora Dulcimar
Prata Marques DD. 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, sejam encaminhadas ao Executivo
Municipal as seguintes solicitações:1)Relação dos imóveis urbanos e rurais de
propriedade da Prefeitura, especificando localização,registro e atual utilidade; 2)
Relação de aluguéis pagos atualmente pela Prefeitura, especificando localização,
valor mensal pago, atual utilidade e situação contratual. JUSTIFICATIVA: Fazse necessária para fins de conferência e esclarecimento aos questionamentos que
nós, enquanto Vereadores, recebemos. As relações solicitadas também são
necessárias para eventuais observações sobre a situação patrimonial e
elaborações de projetos, visando sempre o melhor para o Município e para a
população. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 2017. Emanuel
Ayres e Dionísio Da Dalt – vereadores proponentes. 12- Requerimento nº 64 /
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 reparo no
banco em frente a gruta de Nossa Senhora Aparecida. JUSTIFICATIVA: “O
banco se encontra quebrado, trazendo riscos para as crianças e população em
geral que freqüenta o local. Por este motivo, solicita-se que o Poder Executivo,
tome as providencias necessárias o mais breve possível”. Sala das Sessões
“Messias Lopes”,17 de fevereiro de 2017. Pedro Gonçalves Caetano - Vereador
proponente. ORDEM DO DIA: 1- Colocado em primeira discussão e
votação Projetos de Lei nº 007/2017 “Altera o art.23 do Estatuto dos
Servidores Públicos de Rio Novo – lei municipal nº 539/1994 e dá outras
providências”. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
2-Colocado em segunda discussão e votação Projeto de Lei nº 008/2017 –
“Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências”. Aprovado
por unanimidade em segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº
001/2017 do Legislativo – Reajusta vencimento dos cargos de Provimento
Efetivo, em Comissão e do Quadro de Inativo da Câmara Municipal de Rio
Novo”. Colocado em primeira discussão e votação, o vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda como Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
solicitou prazo regimental. 3- Requerimento Nº 55/2017- Autor: Jordão de
Amorim e Eduardo Miranda. Colocado em primeira e única discussão. Palavra
4

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Gera/Fax 32-32742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que o requerimento está
com um modelo de projeto anexado para que o executivo possa estudá-lo, que as
lombo faixas em frente escolas, locais público e mercados evitaria acidentes,
seguindo o exemplo das cidades de São João Nepomuceno e Juiz de Fora, com
isso será feito um trabalho de educação no transito com pedestres e motoristas.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 4Requerimento Nº 56/2017- Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado
em primeira e única discussão. O vereador Eduardo Miranda explanou sobre o
requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 5-Requerimento 57/2017- Autor: Eduardo Luiz Xavier de
Miranda. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador
Eduardo Miranda: disse haver escutado dos moradores que a rua só é limpa
em época de festa, e que deveria ser varrida no mínimo uma vez na semana.
Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: informou
que foi enviado ao executivo um ofício solicitando o cronograma do
recolhimento dos resíduos, pois as coletas e varreduras foram reduzidas em
determinadas ruas. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 6- Requerimento 58/2017- Autor: Eduardo Luiz Xavier de
Miranda. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade. 7- Requerimento Nº 59/2017- Autor: Jordão de Amorim
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade. 8-Requerimento Nº60/201- Autor: Pedro Gonçalves Caetano.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador Pedro
Gonçalves: disse ter ouvido reclamações dos moradores pois a rede de esgoto
foi feita somente até a residência do Sr. Antônio. Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade. 9- Requerimento Nº 61/2017- Autor:
Dulcimar Prata Marques. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. 10- Requerimento nº 62/2017. Autores: Dionísio
Da Dalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. 11- Requerimento nº 63/2017. Autores: Emanuel
Ayres e Dionísio Da Dalt. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. 12- Requerimento nº 64 /2017- Autor: Pedro
Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o vereador
Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo: Solicitou que fosse encaminhado ao
Executivo Municipal ofício como alerta, alerta que serve também para o
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Legislativo, que é o cumprimento da lei que está no projeto 009/2013 e foi
sancionado no mesmo ano, que se refere à obrigatoriedade da divulgação dos
custos de veiculação de publicidade nos meios de comunicação, projeto esse de
autoria dos vereadores: Dulcimar Prata Marques, Guilherme Nogueira, Carlos
Alberto C. Mattos, Sebastião Esperança e Vinícius Araújo; pois os jornais de
nosso município estão sendo expedidos sem a mensagem do custo da
propaganda, que é uma questão de transparência, sugeriu ainda que a Câmara
desse continuidade ao projeto Parlamento Jovem de autoria do ex vereador
Eder Lima, que desde o ano de 2011 (dois mil e onze) vinha sendo executado
por esta casa, que considera um projeto importante por uma questão de
cidadania e incentivo a juventude para se aproximar mais da política, que as
escolas já sabem como funciona e acredita não gerar grandes despesas para a
câmara a realização desse projeto. Palavra com a Presidente Vereadora
Dulcimar Prata Marques: Disse ter sido procurada por mães de alunos da
Escola Estadual Raulino Pacheco, para falar sobre a solenidade que esta casa
havia feito, contemplando os alunos medalhista das Olimpíadas Escolares com o
Titulo de Honra ao Mérito, que conforme disse a mãe de uma aluna que fez
processo seletivo pra uma escola no município de Juiz de Fora, o Titulo
recebido teve um peso importante para sua classificação, que achou muito
importante a preocupação desta mãe em proporcionando a outras criança os
mesmos benefícios que a filha obteve, sendo assim informou a todos que
solicitou que fosse encaminhado um ofício a Direção da Escola para que
informasse o nome das crianças premiadas para que pudesse ser feito a
solenidade dando a elas esse titulo, disse ainda que gostaria de participar a todos
que estariam acelerando a ida a Belo Horizonte para estar vendo a questão de
Promotor, Investigador e Juiz titular, pois foi informada pelo Assessor Jurídico
que é provável que tenha uma designação de efetivos no mês de abril. Palavra
com o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que graças a Deus
esse ano o município está tranqüilo no que se refere a Dengue, mas que está
trabalhando em um projeto junto com a Escola Estadual Olimpio Araújo, onde
irão distribuir mudas de uma planta que atrai uma mariposa que repele o
mosquito da Dengue, a princípio será distribuído umas 200(duzentos) mudas
entre os alunos e que se todos concordassem participaria do projeto em nome da
câmara. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata Marques: Parabenizou o
vereador Eduardo Miranda pela iniciativa e também ao Coordenador e demais
funcionários do setor de epidemiologia pelo trabalho impecável que está sendo
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feito no município. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira:
Comentou sobre o Projeto de Lei que solicitou a Oficial Administrativa desta
casa que fosse elaborado para ser votado na próxima reunião, referente
denominação do beco existente ao lado da antiga cadeia, beco esse que dá
acesso entre as ruas: Dona Rita e Berenice Pinheiro, solicitou dos demais
vereadores que assinassem com ele o projeto, foi sugerido que o Beco fosse
denominado como Beco do Bide; parabenizou a todos o vereadores pelo
trabalho, pois tem visto os requerimentos apresentados, e sugeriu que os mesmo
acompanhem se estão sendo atendidos, e que quando atendido façam uma
moção, agradecendo ao Executivo. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata
Marques: Informou ao Sr. Jovane Cruz que se encontrava presente, que
referente ao requerimento feito pelo Grupo de Teatro Raízes, estava sendo
verificada a viabilidade para que a solicitação fosse atendida. Não havendo
mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara
Municipal, ordenando antes que se lavrasse a presente ata.

_______AUSENTE_____________
Carlos Alberto do Carmo Mattos

____________________________
Daniel Geraldo Dias

_____________________________
Dionísio Da Dalt Netto

____________________________
Dulcimar Prata Marques

____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

____________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo

______________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

_____________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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