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        ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1332/2017
            Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 25 de Abril de 2017.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Abril de 2017, às 19:00  (dezenove horas), 
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, Jordão de Amorim Ferreira 
e Pedro Gonçalves Caetano. Ausentes os vereadores Daniel Geraldo Dias e 
Ivalto Rinco de Oliveira. A Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques, no 
uso de suas atribuições justificou a ausência dos vereadores e solicitou que fosse 
feito um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. José Dias, pai do vereador 
Daniel Geraldo Dias. A seguir declarou aberta a Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal. Colocada em discussão e votação a ata nº 1331 de 18 de Abril de 
2017, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Após a aprovação da ata, 
a Presidente solicitou que o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, 
Secretário da Mesa Diretora, procedesse à leitura do Expediente. 
EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 010/2017 do Executivo- “Cria o 
Programa de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável e de Combate a Pobreza 
e dá outras providências. 2- Requerimento Nº  92/2017 Autor: Jordão de 
Amorim Ferreira. 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: Solicito ao executivo que seja 
feita uma fiscalização, por meio da vigilância sanitária, em todos os pontos de 
comercio alimentício no município de Rio Novo, visando melhores condições de 
higiene e regulamentação de alvarás. JUSTIFICATIVA:Vigilância Sanitária é o 
"conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde”. É uma 
contínua luta, individual e coletiva, para melhor adaptação do homem à 
natureza, pelo racional aproveitamento dos recursos naturais, pela proteção 
contra os riscos decorrentes do processo de produção e pela segurança no 
consumo de bens e serviços, ou seja, pela qualidade de vida. A inspeção 
Sanitária é um dos principais eixos da vigilância sanitária; a equipe deve estar 
apta para efetuar o levantamento das condições que envolvem a produção, 
comercialização e distribuição dos alimentos, tendo clareza dos perigos 
associados em cada etapa da cadeia alimentar. Sendo assim venho através desde 
solicitar essa medida em caráter de prevenção  e respeito a saúde de toda 
população rionovense. Rio Novo, 19 de abril de 2017. Jordão de Amorim 
Ferreira- Vereador Proponente. 3-Requerimento Nº  93/2017-   Autor: Jordão 
de Amorim Ferreira. A Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sra. 
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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: Solicito do executivo 
providencias com relação á limpeza do córrego do distrito de Furtado de 
Campos. JUSTIFICATIVA: “A comunidade do distrito de Furtado de 
Campos, tem nos solicitado providências do Poder Público no que tange a 
grande necessidade de realizar a limpeza das margens do Córrego, por isso faz-
se necessário a retirada do mato e entulhos lá depositados, visando a diminuição 
de mosquitos e a prevenção de doenças, além de evitar grandes transtornos 
causados pela época das chuvas, razão pela qual solicito as providências do sr. 
Prefeito, pela sua necessidade e urgência”.Rio Novo, 19 de abril  de 2017. 
Jordão de Amorim Ferreira- Vereador Proponente. 4- Requerimento Nº 
94/2017. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. 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: 
-Colocação de 2 braços de iluminação publica na rua: Alcista Dias Vieira No 
distrito de Furtado de Campos. JUSTIFICATIVA: Os moradores da referida 
localidade  , vem sofrendo com a ausência de luminárias na via pública, devido à 
insegurança causada pela ausência de iluminação no local. Essa situação vem 
favorecendo as ações de vândalos, onde, as pessoas que por ali trafegam no 
período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos, causando pânico e desconforto 
dos moradores daquela região. É importantíssimo que o Poder Público ofereça 
um serviço de iluminação pública de qualidade, pois, é essencial para a 
qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e do patrimônio do 
munícipe. Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o problema, 
gerando tranqüilidade as pessoas que por ali trafegam. Rio Novo, 19 de abril de 
2017.Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 5- Requerimento Nº 
95/2017- Autor: Jordão de Amorim Ferreira. 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: 
-Colocação de 2 braços de iluminação publica na rua: José Nogueira Filho No 
distrito de Furtado de Campos. JUSTIFICATIVA: Os moradores da referida 
localidade  , vem sofrendo com a ausência de luminárias na via pública, devido à 
insegurança causada pela ausência de iluminação no local. Essa situação vem 
favorecendo as ações de vândalos, onde, as pessoas que por ali trafegam no 
período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos, causando pânico e desconforto 
dos moradores daquela região. É importantíssimo que o Poder Público ofereça 
um serviço de iluminação pública de qualidade, pois, é essencial para a 
qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e do patrimônio do 
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munícipe. Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o problema, 
gerando tranqüilidade as pessoas que por ali trafegam. Rio Novo, 19 de abril de 
2017. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 6-  Requerimento nº 
96/2017. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. 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: 
-Indicação para que seja desapropriada para que posteriormente seja cogitada a 
construção de quadra poliesportiva no terreno localizado entre as ruas João 
Maximiano e Coronel Américo Ladeira- bairro Vila Camargo. 
JUSTIFICATIVA: Hoje em dia a maiorias das pessoas - principalmente os 
adolescentes – estão deixando de lado a prática esportiva; o que muitas vezes 
leva a um estilo de vida sedentário e provoca  distúrbios como a má 
alimentação, obesidade, tabagismo, estresse, doenças coronarianas, etc. Além 
disso, o não envolvimento com o esporte leva muitas crianças, jovens e 
adolescentes à marginalização, uso de drogas, dentre outros. Temos ainda a 
considerar que a inatividade física é importante fator de riscos para doenças 
crônicas. Necessitamos fornecer meios para que a nossa população, falando de 
uma forma abrangente, tenha alternativas de esportes e lazer. O esporte e o lazer 
é um direito individual e coletivo constitucionalmente assegurado, cabendo ao 
Poder Público propiciar as condições materiais suficientes para a efetivação 
dessa garantia, incumbindo-lhe, ainda, a obrigação de privilegiar as camadas 
sociais mais carentes e o universo populacional compreendido pelas crianças e 
adolescentes. Desta forma, apresento esta Indicação como o objetivo de que o 
Executivo realize obra de construção de uma quadra poliesportiva, na 
Comunidade do Bairro por essa ter carência de meios para a realização de 
atividades físicas, esportivas e de lazer. Neste sentido, venho propor ao 
Executivo empenho na construção desta quadra. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 20 de abril de 2017. Jordão de Amorim Ferreira Vereador Proponente 
7- Requerimento nº 97/2017. 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 que reforce a segurança entorno da Praça 
de Esportes Vereador Miguel Antônio Zampa. JUSTIFICATIVA: “O Espaço 
está sendo invadido a noite por usuários de droga, conforme informação de 
vizinhos”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 20 de abril de 2017.Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda- Vereador proponente. 8- Requerimento nº 98/2017.  Autor: 
Pedro Gonçalves Caetano. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sra. 
Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após 
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tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal 
de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho. -solicita colocação de um quebra molas e 
de dois tambores para coleta de lixo na Rua Clovis Dias, sendo o quebra molas 
em frente ao nº 570. JUSTIFICATIVA: A colocação dos tambores visa melhorar 
o sistema de limpeza, evitando que o lixo seja jogado no chão, e a colocação do 
quebra molas diminuiria a velocidade dos carros dando maior segurança aos 
moradores. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 20 de abril de 2017. Pedro 
Gonçalves Caetano -Vereador  proponente. 9- Requerimento nº 99/2017. 
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 um 
poste com braço de luz na rua Cloves Dias entre a residência do Pelinha e do Sr. 
Ailto Rosa. JUSTIFICATIVA. A iluminação pública é muito importante e traz 
inúmeros benefícios à comunidade. Com a realização desta melhoria, estaremos 
proporcionando tranqüilidade, conforto e segurança. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 20 de abril de 2017.  Pedro Gonçalves Caetano- Vereador proponente. 
10-  Requerimento 100/2017. 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 seja colocado lixeiras de pequeno porte 
em vários pontos da cidade. JUSTIFICATIVA: “A colocação dessas lixeiras irá 
contribuir para uma cidade mais limpa”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 20 
de abril de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda- Vereador proponente. 11- 
Requerimento  nº 101/2017- Autora: Dulcimar Prata Marques. Exmos. Srs. 
Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. A Vereadora que abaixo 
subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação 
abaixo ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho: - 
Solicita o calçamento, com todo sistema de rede pluvial e iluminação pública 
das Ruas: Ana Rodrigues Pinto-Bairro Bela Vista e Orlando José Esteves 
-Bairro Água Branca. JUSTIFICATIVA: A solicitação se faz necessária em 
virtude das constantes reclamações dos moradores das referidas ruas, quando 
chove a dificuldade de transito aumenta e a falta de iluminação publica causa 
insegurança. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 25 de abril de 2017. Dulcimar 
Prata Marques-Vereador Proponente. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 
010/2017 do Executivo- “Cria o Programa de Fomento ao Desenvolvimento 
Sustentável e de Combate a Pobreza e dá outras providências”. Colocado em 
segunda discussão e votação, encaminhado para parecer das comissões. 
Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. 2- Requerimento 
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Nº  92/2017 Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 3-Requerimento nº 93/2017- 
Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade. 4- Requerimento nº 94/2017. Autor: 
Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade. 5- Requerimento nº 95/2017- Autor: Jordão de 
Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado 
por unanimidade. 6-  Requerimento nº 96/2017. Autor: Jordão de Amorim 
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade. 7- Requerimento nº 97/2017. Autor: Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade. 8-  Requerimento nº 98/2017.  Autor: Pedro Gonçalves Caetano. 
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 
9- Requerimento nº 99/2017. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em 
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 10- 
Requerimento 100/2017. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado 
em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 11- 
Requerimento  nº 101/2017- Autora: Dulcimar Prata Marques. Colocado em 
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. PALAVRA 
LIVRE: Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Sugeriu que 
fosse feito um requerimento solicitando providência com relação a rede de 
esgoto, capitação de águas pluviais e calçamento, para a rua Clovis Dias no 
Bairro Água Branca e encaminhado ao Executivo assinado por todos os 
vereadores. Palavra com o vereador Emanuel Ayres Costa Sêmedo do 
Carmo: Disse que conforme autorização da  Presidente Vereadora Dulcimar 
Prata Marques para que ele entrasse em contato com o Tribunal de Justiça em 
Belo Horizonte afim de agendar um visita ao Desembargador Presidente, para 
tratar do assunto da designação de um Juiz titular para a nossa Comarca; antes 
procurou se informar sobre a designação que aconteceria nesta sexta-feira dia 28 
(vinte e oito), o que foi confirmado, e que infelizmente  havia sido emitida uma 
nova lista de comarcas que estavam sem Juiz, e  a comarca de Rio Novo foi 
excluída desta lista, mas que mesmo assim  ligou diversas vezes, e até o 
momento não obteve nenhuma resposta. Palavra com o vereador Eduardo 
Luiz X. de Miranda: referente ao requerimento de nº 100/2017 solicitando 
colocação de lixeiras, disse que estava pesquisado algum modelo de lixeira que 
fosse prática e de baixo custo, e que caso alguém tivesse uma idéia, que esta 
seria bem vinda, que  já escutou por diversas vezes comentários de turista por 
não ter onde jogar o lixo, sugeriu ainda que com a colocação das lixeiras fosse 
feito um campanha em conjunto com o colégios e veículos de comunicação, pois 
poucas cidades são tão bonitas como a nossa, disse ainda que foi procurado pela 
Sra. Sandra Terezinha Coelho que falou sobre o problema de cachorros soltos na 
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rua da cidade, e solicitou a ajuda dos demais vereadores com idéias que possa 
criar um projeto bem elaborada e que seja viável para o município. 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

___AUSENTE__________________
Daniel Geraldo Dias

______________________________        
Dionísio Da Dalt Netto

______________________________
Dulcimar Prata Marques

______________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

______________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo

_______AUSENTE______________
Ivalto Rinco de Oliveira

______________________________
Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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