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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1328/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04 de abril de 2017.

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril de 2017, às 19:20h (dezenove horas e vinte
minutos), 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, informou
que a ata da reunião anterior será colocada em votação na próxima reunião, pois
não houve tempo hábil para confecção da mesma por estar muito extensa,
passando a seguir para leitura do Expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de
Lei nº 007/2017 do Executivo- “Altera o art.23 do Estatuto dos Servidores
Públicos de Rio Novo – lei municipal nº 539/1994 e dá outras providências”. 2Projetos de Lei nº 009/2017 do Executivo – “Altera dispositivos das Leis de
Estrutura Administrativa do Município de Rio Novo e dá outras providências” .
3- Projeto de Lei nº 002/2017 do Legislativo. “Dispõe sobre denominação de
logradouro público no distrito industrial no bairro Cerâmica – Rua José
Agostinho, Rua Geraldo Machado e Rua Jovelano Ferreira Marques”.
Colocado em primeira discussão e votação. 4- Projeto de Lei nº 003/2017 do
Legislativo- “Dá denominação de Logradouro Público e determina
outras providências - Beco do Bide”. 5- Requerimento nº 73/2017 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 ao Exmo. Prefeito Municipal de
Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho as seguintes solicitações: 1) Que seja
colocado credito uma vez por mês no celular do Conselho Tutelar, que é
utilizado pelo Conselheiro de plantão. 2) Que seja agilizada a liberação de
veículo para o Conselho Tutelar quando necessária para atender ocorrências.
JUSTIFICATIVA: “São necessidades básicas para um melhor atendimento em
ocorrências”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 29 de março de 2017 .
Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereador proponente. 6- Requerimento nº
74/2017 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 um radar eletrônico na rodovia MG-353 – Bairro Lagoinha
JUSTIFICATICA: “A medida é necessária e prudente, pois a referida localidade
1

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

possui um elevado fluxo de veículos e pedestres e, muitos motoristas
imprudentes trafegam pelo local em alta velocidade, oferecendo risco aos
pedestres e demais condutores de veículos”.Sala das Sessões “Messias Lopes”,
30 de março de 2017. Pedro Gonçalves Caetano - Vereador proponente. 7Requerimento nº 75/2017- 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
próximo ao nº 1743 na rua Candido de Oliveira Ribeiro. JUSTIFICATIVA:
“A solicitação se faz necessária para dar mais segurança aos moradores pois os
veículos passam pela referida rua em alta velocidade”. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 30 de março de 2017. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador
Proponente. 8 - Requerimento Nº 76/2017- 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 do Executivo Municipal limpeza e
manutenção da área da Cachoeira do Calixto. JUSTIFICATIVA: “A limpeza
deve ser regular ao invés de somente no período do carnaval, como vem
acontecendo”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 31 de março de 2017.
Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Daniel Geraldo Dias -Vereadores
proponentes. 9- Requerimento nº 77/2017-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 do Executivo Municipal que seja colocado saibro na
estrada do Mato Negro. JUSTIFICATIVA: “Período propício para efetuar a
colocação de saibro, uma vez que a estrada está em condições de recebê-lo e
será de grande ajuda para os produtores da região”. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 31 de março de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Daniel
Geraldo Dias-Vereadores proponentes. 10- Requerimento nº 78/2017-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 providências com relação à calçamento, , escoamento de
águas fluviais e esgoto na rua Herenice Gonçalves da Cruz – Bairro Água
Branca. JUSTIFICATIVA: “A solicitação se faz necessária uma vez que a rua se
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encontra em estado precário, sem condição de tráfego tanto para pedestre quanto
para veículos”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 31 de março de 2017. Jordão
de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 11- Requerimento nº 79/2017.
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 providência com relação a rua José Maria Rodrigues –
Bairro Renascer. JUSTIFICATIVA: “A solicitação se faz necessária uma vez
que a rua se encontra em estado precário, com erosões e sem calçamento,
ficando assim sem condições de tráfego de veículos e pedestres”. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 31 de março de 2017. Jordão de Amorim Ferreira
-Vereador Proponente. 12- Requerimento nº 80/2017-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 do Executivo Municipal que
seja colocado cascalho na estrada dos Nogueiras, próximo a propriedade do Sr.
Ranulfo. JUSTIFICATIVA: “A estrada se encontra sem condições de trafego
devido ao acumulo de lama, a colocação do cascalho será de grande ajuda para
os produtores rurais da região”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 31 de março
de 2017.Jordão de Amorim Ferreira-Vereador proponente. 13-Requerimento
nº 81/2017Autor: Dulcimar Prata Marques- Exmos. Srs.Vereadores da Câmara
Municipal de Rio NovoA Vereadora que abaixo a subscreve, requer que após
tramitação regimental, seja enviada ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo,
Sr. Ormeu Rabello Filho as seguintes solicitações para o loteamento
denominado Vila Flávia: 1-Calçamento e limpeza das ruas; 2-Manilhamento
para escoamento de águas pluviais; 3-Iluminação publica e instalação da rede de
esgoto. JUSTIFICATIVA: “É uma antiga reivindicação dos moradores, e se
trata de um loteamento que necessita urgente de manutenção e melhorias ”. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 31 de março de 2017. Dulcimar Prata Marques
Vereadora Proponente. 14-Leitura do Requerimento, Ofício e Convites
recebidos: 1- Requerimento 001/2017 dos Servidores Públicos Municipais:
referente Projeto 007/2017 do Executivo que modifica a carga horária prevista
no Estatuto dos Servidores. 2- Oficio da Câmara Municipal de Simão Pereira reMG. Referente moção de apoio ao vereador de São João Nepomuceno, Eldemir
Azevedo Alves, com referencia ao Projeto de Lei complementar nº 34/2015 que
institui az Região Metropolitana de Juiz de Fora-RMJF de autoria do Deputado
Estadual Antônio Jorge que se encontra em tramitação na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 3 - Convite para o IV Encontros dos
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Municípios com o Desenvolvimento Sustentável. 4- Convite da Secretaria de
Estado de Turismo de Minas Gerais e a Associação dos Municípios do Circuito
Turístico Caminhos Verdes de Minas. ORDEM DO DIA: 1- Colocado em
segunda discussão e votação o 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”. A Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques
esclareceu que em conversa com o Prefeito ele disse que não se determina o
setor para carga horária, que é de acordo com a necessidade da administração,
sendo assim ele não pode mandar para Câmara um Projeto de Lei determinando
que um setor especifico faça aquela jornada de trabalho, e que ele está
legalizando o Estatuto, porque já existe no município setores que fazem essas
jornada de trabalho. Palavra com o Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Rio Novo Sr. Ademir de Oliveira: “ O negócio é o
seguinte, eu não discuto projeto, esse projeto pra chegar aqui, ele só podia
chegar com negociação coletiva, na constituição prevê isso, esse projeto está
fora da constituição e o Ormeuzinho sabe disso, a doze por trinta e seis não é
regulamentada no Brasil, agora que está sendo na reforma trabalhista,que ela
está sendo entrada, tem que ser negociado coletivamente e não teve, se pelo
menos ele chama o servidor para negociar, para conversar, tava certo, mas não
foi, já começou errado, vocês podem pegas na constituição e ler, o que já
mandei aí pra vocês, os artigos estão aí, esta falando sobre o projeto que ele
mandou, a constituição está lá, clara, o Ministério do Trabalho está lutando para
poder regularizar as doze por trinta e seis,uma lei que eles não estão
conseguindo aprovar, e vocês vão regularizar uma lei no município, que no
Brasil não é regularizada, isso eu tenho certeza do que estou falando, vocês
votaram a primeira vez, eu vim aqui, eu dei minha sugestão, esse projeto está
equivocado, e não é isso não, esse projeto só está vindo para prefeitura para
acabar com as horas extras dos funcionários, nada além disso, só para isso que
ele está servindo, para mais nada, essa que é a grande verdade, quem não vai
regularizar nada, é para acabar com as horas extras de quem faz, para trabalhar
no regime de doze por 36 para isso, mas só que não vai acabar, eu sei que não
vai, eu tentei conversar com o prefeito e ele não aceitou, ela sendo aprovada
coletivamente pelo setor, o Ministério do Trabalho se quiser derruba, nem com
acordo coletivo ela vale, aí fica a cargo de vocês, se acharem que está certo
votar, vocês votem, e outra coisa, para acabar com hora extra de funcionário,
funcionário nem precisa de hora extra, é só pagar o salário justo, que eles não
precisam fazer hora extra não”. Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier
de Miranda: Com relação ao projeto disse que o colega vereador Jordão de
Amorim que trabalha com essa jornada no SAMU, e que gostaria de saber como
funciona essa jornada. Palavra com a Presidente vereadora Dulcimar Prata
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Marques: Disse que essa jornada de trabalho existe no Anexo desde primeiro de
janeiro de 2014 e ninguém questionou, perguntou porque não questionaram no
governo passado quando a ex prefeita Maria Virginia do Nascimento Ferraz
determinou que trabalhassem na jornada doze por trinta e seis, disse que no seu
entendimento essa jornada só estava sendo legalizada. Colocado em segunda
votação e encaminhado para o parecer final da Comissão. Aprovado por
unanimidade. 2- Projetos de Lei nº 009/2017 do Executivo – “Altera
dispositivos das Leis de Estrutura Administrativa do Município de Rio Novo e
dá outras providências”. O vereador Jordão como presidente da comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, solicitou prorrogação do prazo para ser
dado entrada no expediente até que o parecer jurídico fique pronto. 3- Colocado
em segunda discussão e votação o Projeto de Lei nº 002/2017 do Legislativo.
“Dispõe sobre denominação de logradouro público no distrito industrial no
bairro Cerâmica – Rua José Agostinho, Rua Geraldo Machado e Rua Jovelano
Ferreira Marques”. Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado
para o parecer final da comissão. Aprovado por unanimidade. 4- Colocado
em segunda discussão e votação o Projeto de Lei nº 003/2017 do Legislativo“Dá denominação de Logradouro Público e determina outras providências Beco do Bide”. Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado para o
parecer final da comissão. Aprovado por unanimidade. 5- Requerimento nº
73/2017 Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única
discussão e votação, aprovado por unanimidade. 6- Requerimento nº 74/2017
Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e
votação, aprovado por unanimidade. 7- Requerimento nº 75/2017- Autor:
Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação,
aprovado por unanimidade. 8 - Requerimento Nº 76/2017- Autor: Eduardo
Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão e votação,
aprovado por unanimidade. 9- Requerimento nº 77/2017-Autor: Eduardo Luiz
Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única votação, aprovado por
unanimidade. 10- Requerimento nº 78/2017-Autor: Jordão de Amorim Ferreira.
Colocado em primeira e única discussão e votação, aprovado por unanimidade.
11- Requerimento nº 79/2017. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado
em primeira e única discussão e votação, aprovado por unanimidade 12Requerimento nº 80/2017-Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão e votação, aprovado por unanimidade. 13Requerimento nº 81/2017- Autora: Dulcimar Prata Marques. Colocado em
primeira e única discussão e votação, aprovado por unanimidade. PALAVRA
LIVRE: Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Comunicou que foi feito a limpeza do calixto conforme pedido feito através de
requerimento de autoria do vereador Emanuel, mas que ficou uma parte onde
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jogam lixo sem fazer a limpeza, e que tem procurado o responsável pelo setor
para que limpem o local, o que foi atendido, foi colocado tambores para coleta,
que vem acompanhando e durante mais ou menos quatro dias o lixo foi colocado
nos tambores, mas que hoje ao passar pelo local, já haviam colocado lixo fora
dos tambores, e que achava que era uma questão de educação, disse ainda que
ele mesmo ajudou o funcionários da prefeitura fixar uma placa indicando o local
onde se deve colocar o lixo, mas que ira verificar junto com a prefeitura um
meio de conscientização da população. Palavra com o vereador Emanuel
Ayres Costa Sêmedo do Carmo: Informou que já estava com a presença
confirmada nos dois eventos, que para o evento do dia 05(cinco) tinha vaga no
carro e caso algum vereador quisesse poderia ir com ele, mas para o evento do
dia 07(sete) ainda não sabia como iria. A Presidente disse que poderia solicitar
na Secretaria que agendasse um carro para levá-lo ao evento. Palavra com o
vereador Daniel Geraldo Dias: Parabenizou ao Mauro Célio Rodrigues pela
organização do evento Rio Novo Trail Run que movimentou a cidade no ultimo
domingo. 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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