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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1348/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 15 de agosto de 2017 .

Aos 15 (quinze.) dias do mês de agosto 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, Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dtalt Netto,
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo,
Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves
Caetano. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques declarou aberta a
Sessão Ordinária da Câmara Municipal. A seguir foi colocada em discussão e
votação a ata de nº1346/2017, tendo sido a mesma aprovada com a abstenção
dos vereadores Jordão de Amorim Ferreira e Ivalto Rinco de Oliveira por não
estarem presentes na reunião do dia 1 (primeiro) de agosto de 2017. Após a
aprovação da ata, a Presidente solicitou ao Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda, Secretário da Mesa Diretora que procedesse à leitura do Expediente.
EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº169/2017 Autores: Eduardo Luiz Xavier
de Miranda, Dulcimar Prata Marques, Jordão de Amorim Ferreira. Exmos. Srs.
Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que abaixo
subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja enviada a
solicitação a Secretaria Municipal de Educação: - Solicitamos a esta Secretaria
que seja alterado o horário do inicío do segundo turno de 12:30 (doze horas e
trinta minutos) para as 13:00 (treze horas) a partir do ano letivo de 2018 (dois
mil e dezoito). JUSTIFICATIVA - Fomos procurados por várias mães, alegando
que as crianças estão chegando atrasadas para a 1ª (primeira) aula, e ao final do
turno tem que esperar por uma hora uma vez que os alunos da Escola Estadual
Raulino Pacheco saem as 17:20 (dezessete horas e vinte minutos) e os alunos
tem que esperar para irem no mesmo transporte. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 10 de agosto de 2017. Eduardo Luiz. Miranda, Dulcimar Prata
Marques, Jordão de Amorim -Vereadores proponentes. 2- Requerimento nº
170/2017 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 do
Executivo calçamento na rua Lindolfo Caliam. JUSTIFICATIVA: O
Calçamento da referida localidade possibilitará uma adequada via de acesso e
passagem dos logradouro, bem como das pessoas e veículos que utilizam a rua
como passagem. Além disso evita a formação de lamaçais e também o excesso
de poeira. A pavimentação contribui, assim, para a saúde dos moradores. Sala
das Sessões “Messias Lopes”,10 de agosto de 2017. Pedro Gonçalves
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Caetano- Vereador proponente. 3- Requerimento nº 171/2017 Autores:
Jordão de Amorim Ferreira. A Exma. Sra. Vereadora Dulcimar Prata Marques
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que abaixo
subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ai
Exmo. Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho.- Solicita que seja feita manutenção ou
troca de filtros de todos os bebedouros públicos. JUSTIFICATIVA: A água é
um fator imprescindível para a sobrevivência humana e de qualquer ser vivo.
Através dela, é realizada a manutenção do nosso sistema fisiológico. Não apenas
o local deve ser avaliado, mas também outro fator importante é a qualidade da
água. Se o reservatório é limpo, se há inspeção ou lavagem a cada seis meses. Se
o sistema de tratamento está sendo eficaz. É possível evitar a contaminação dos
funcionários municipais, pois a ingestão de água contaminada pode gerar uma
epidemia dentro da organização, desencadear diversos problemas. A
manutenção se faz necessária devido ao tempo de uso desses bebedouros sem
troca ou avaliação dos filtros. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 09 de agosto
de 2017. Jordão de Amorim Ferreira- Vereador proponente. 4- Requerimento
nº 172/2017. Autores : Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres
A Exma. Sra. Vereadora Dulcimar Prata Marques Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que
após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao Exmo. Prefeito
Ormeu Rabello Filho. - Solicitam do Executivo que encaminhe um fiscal para
avaliar e tomar as devidas providências referente ao passeio da Rua Ezequiel
Ribeiro Guimarães entre o portão de entrada do Supermercado San Martins até
a esquina com a rua Dr. Mário Hugo Ladeira. JUSTIFICATIVA: “O passeio da
referida rua se encontra em péssimo estado de conservação com risco de
acidentes com os pedestres que por ali transitam”. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 11 de agosto de 2017. Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt e
Emanuel Ayres. Vereadores Proponentes. 5 - Requerimento nº 173/2017.
Autores: Daniel Geraldo Dias, Emanuel Ayres e Dionísio Da Dalt. A Exma. Sra.
Vereadora Dulcimar Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação
regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao Exmo. Prefeito Ormeu Rabello
Filho.- Solicitam do Executivo providência para que seja normalizada a
distribuição das fitas de glicemia capilar no município. JUSTIFICATIVA:
“Procurado por alguns munícipes portadores de diabetes, os mesmos alegaram
que há alguns meses não estão recendo as fitas para fazerem o controle
necessário da doença” Sala das Sessões “Messias Lopes”, 11 de agosto de 2017.
Daniel Geraldo Dias, Emanuel Ayres e Dionísio Da Dalt. Vereadores
Proponentes. 6 - Requerimento nº. 174 /2017. Autores: Vereadores Emanuel
Ayres, Dionísio Da Dalt e Daniel Dias. A Exma. Sra. Vereadora Dulcimar Prata
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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: Colocar grade no bueiro da esquina da Av. das Mangueiras
com a Rua das Palmeiras. JUSTIFICATIVA: A boca de lobo localizada na
calçada desta esquina é muito grande e encontra-se aberta, sem qualquer
proteção. É necessária a instalação de uma grade para evitar transtornos.
Enxurradas, no período de chuvas, podem causar acidentes. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 11 de agosto de 2017. Dionísio Da Dalt– PT, Emanuel Ayres
– PSB e Daniel Dias – SD. 7- Requerimento nº175/2017. Autores: Vereadores
Emanuel Ayres, Dionísio Da Dalt e Daniel Dias. 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: Instalar TRAFFIC CALMINGS na Rua Ruth
Mascarenhas e na Rua Coronel Américo Ladeira. JUSTIFICATIVA: 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 à redução da velocidade do tráfego de
veículos motorizados a fim de aumentar a segurança dos deslocamentos
de pedestres. Este requerimento visa atender pedidos de vários moradores das
ruas citadas, que pedem a instalação de redutores de velocidade devido à
velocidade dos carros e motos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 11 de agosto
de 2017. Dionísio Dadalt - PT , Emanuel Ayres – PSB e Daniel Dias – SD. 8Requerimento nº176/2017. 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 colocação de braços de iluminação publica no final da rua:
Heitor Garcia bairro Vila França. 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 qualidade de vida e na
promoção da segurança pessoal e do patrimônio do munícipe.
Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o problema,
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gerando tranqüilidade as pessoas que por ali trafegam. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 18 de maio de 2017. Jordão de Amorim Ferreira
Vereador proponente. 9- Leitura do Convite: A Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, através da EMATERMG, convida para o Circuito FRUTIFICAMINAS, a realizar-se no dia 18 de
agosto de 2017 em Astolfo Dutra-MG. 10- Leitura do Convite: A Associação
Cavalheiros da Cultura, Prefeitura Municipal de Rio Novo e Demais Parceiros,
convida para Cerimônia de Abertura da Festa Literária de Minas Gerais, Edição
Carlos Drumond de Andrade a realizar-se no dia 17 de agosto de 2017 as 19:30h
no Centro Cultural Profª Maria Pinto. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº
169/2017 Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar Prata Marques,
Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra
com o vereador Eduardo Miranda: Disse que as crianças enquanto aguardam
os alunos da Escola E. Raulino, não ficam dentro do transporte fazendo muita
algazarra na porta da Escola. Colocado em primeira e única votação. Aprovado
por unanimidade. 2- Requerimento nº170/2017 Autor: Pedro Gonçalves
Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade. 3- Requerimento nº171/2017 Autores: Jordão de Amorim
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Disse que de acordo com os informações
colhidas, desde as compras dos bebedouros nunca foi feito manutenção ou
troca de filtro nesses bebedouros. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade. 4- Requerimento nº 172/2017. Autores : Daniel
Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres- Colocado em primeira e
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 5 - Requerimento nº
173/2017. Autores: Daniel Geraldo Dias, Emanuel Ayres e Dionísio Da Dalt.
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade.
6- Requerimento nº. 174 /2017. Autores: Vereadores Emanuel Ayres, Dionísio
Da Dalt e Daniel Dias Colocado em primeira e única discussão e votação
Aprovado por unanimidade. 7- Requerimento nº175/2017. Autores: Vereadores
Emanuel Ayres, Dionísio Da Dalt e Daniel Dias. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. Colocado em primeira e única
discussão e votação. PALAVRA LIVRE: Palavra o Vereador Emanuel
Ayres do Carmo: Disse que mediante os últimos acontecimentos em nossa
cidade, acontecimentos esse lamentáveis, irá entrar com um pedido na casa para
convocação de uma reunião sobre segurança pública, para tentar mobilizar as
autoridades do Judiciário, Polícia Militar, Executivo e Legislativo, a exemplo da
ultima gestão, que conseguiram uma mobilização com resultados positivos
naquele período, que achava estar na hora de fazerem isso novamente e
pretendia entrar com o pedido na próxima reunião. Palavra com o Vereador
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Eduardo Miranda: Disse que um dos assuntos que ele gostaria de falar era
sobre a violência e sugeriu que fosse analisado a possibilidade da instalação de
câmeras não só na praça mas em outros pontos estratégicos e também o aumento
do contingente da Polícia Militar; disse ainda que a pedido da Presidente
conversou com o
Sr. Carlos Oscar Niemayer Presidente da Associação
Cavalheiros da Cultura, sobre a possibilidade de realizar a entrega da placa que
deveria que ter sido entregue ao Sr. Oscar Niemayer, e ele falou que a entrega
poderia ser feita por nós vereadores na sexta-feira às 19:00 horas. Palavra com
a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: Esclareceu aos vereadores
que a referida placa deveria ter sido entregue a alguns anos atrás, que o
presidente desta casa na época, fez uma comitiva para fazer a entrega, quando
estavam a caminho receberam a triste noticia que o Sr. Oscar Niemayer havia
sido hospitalizado, então retornaram e a placa se encontra aqui na Câmara, e
achava que essa seria uma oportunidade de fazer a entrega, por ser ele o
idealizador desse evento que é a Festa Literária. Palavra como Vereador
Eduardo Xavier de Miranda: O Vereador fez uso da palavra para reiteirar a
solicitação do Sr. Fernando que se encontrava presente na sessão, referente a
melhorias na quadra poliesportiva no Bairro da Mangueiras. Palavra com o
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Sugeriu que fizessem a reitera
assinada por todos os vereadores. Palavra com o Vereador Eduardo Xavier
de Miranda: Parabenizou o Executivo pela instalação de lixeiras na Praça
Prefeito Ronaldo Dutra Borges, disse esperar que também colocassem em outros
locais como foi sugerido em requerimento de sua autoria. Palavra com a
Vereadora Dulcimar Prata Marques: Informou que a partir desta data o
médico pediatra Dr. Felipe Villani, atenderá em nosso município e as consultas
serão agendadas na Secretaria de Saúde, e parabenizou o Secretário de Saúde
Sr. Guilherme de Souza Nogueira por mais esta conquista. Não havendo mais
nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara
Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.

_____________________________
Carlos Alberto do Carmo Mattos
____________________________
Daniel Geraldo Dias
_____________________________
Dionísio Da Dalt Netto
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____________________________
Dulcimar Prata Marques
_____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda
_____________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo
_____________________________
IvaltoRinco de Oliveira
_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira
______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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