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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1386/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 03 de abril de 2018.

Aos 03 (Três) dias do mês de abril de 2018, às 19:00 (dezenove horas), no
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador Eduardo Luiz Xavier
de Miranda, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel
Geraldo Dias, Dulcimar Prata Marques, Emanuel Ayres Costa Semedo do
Carmo, João Bosco Ferreira Pires, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro
Gonçalves Caetano. Ausente os vereadores Dionísio Da Dalt Netto e Ivalto
Rinco de Oliveira. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. A seguir solicitou a
dispensa da leitura da Ata nº1385/2018, colocando a seguir em discussão e
votação, Aprovada. Passou-se então para a leitura do expediente.
EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 004/2018 do Executivo: “Autoriza o
município de Rio Novo a doar materiais de construção e serviços para a Santa
Casa de Misericórdia de Rio Novo e dá outras providências. 2- Requerimento
nº. 038 /2018. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Exmos. Srs. Vereadores
da Câmara Municipal de Rio Novo. 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 colocada
uma placa de “Proibido Estacionar” na Rua Ezequiel Ribeiro Guimaraes em
frete a Rua Leonel Jobim. JUSTIFICATIVA: Quando tem carros estacionados
na Rua Ezequiel Ribeiro Guimarães e um caminhão precisa entrar na Rua
Leonel Jobim não consegue, pois o espaço para manobrar é insuficiente. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 26 de março de 2018. Eduardo Luiz Xavier de
Miranda-Vereador Proponente. 3-Requerimento. 039 /2018. Autores:
Vereadores Daniel Dias, Emanuel Ayres e Dionísio Dadalt. Ao Exmo. Sr.
Vereador Eduardo Miranda. 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: Realizar manutenção na estrada e nas ruas do Bairro
Casablanca e nas ruas do Bairro Lagoinha. JUSTIFICATIVA: Apresentamos
este pedido atendendo a reivindicação dos munícipes que residem e trafegam
nas referidas localidades. As ruas dos citados bairros encontram-se em péssimo
estado de conservação, agravado pelas fortes chuvas do último mês. Faz-se
necessário que o Executivo Municipal providencie a manutenção. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 02 de abril de 2018. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres
e Daniel Dias. 4-Requerimento nº 040 /2018. Autores: Vereadores Dionísio
Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. o Exmo. Sr. Vereador Eduardo Miranda
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem,
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no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerem, ouvida a
Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação:
Designar periodicamente funcionário(s) para auxiliar nas atividades de
manutenção dos Estádios dos clubes de futebol do Município – 15 de Novembro
Futebol Clube (Estádio José Ribeiro de Paiva) e Prainha Futebol Clube (Estádio
Murilo de Castro). JUSTIFICATIVA: Os cidadãos que compõem as diretorias
dos clubes são voluntários e possuem seus compromissos particulares. Por amor
e respeito à tradição de ambos os times, tentam conciliar o tempo na medida do
possível, se desdobrando para manter o gramado e a estrutura física dos Estádios
em bom estado de conservação. Vale lembrar que, muitas das vezes, os próprios
diretores precisam arcar despesas com recursos próprios, e como os clubes não
possuem renda fixa, torna-se inviável o pagamento de funcionários.
Acreditamos que a Prefeitura Municipal, de forma periódica, em tempo a ser
combinado com as diretorias dos clubes, pode auxiliar cedendo mão de obra
para atividades rotineiras, como por exemplo, o corte da grama. Solicitamos o
apoio dos nobres Vereadores para aprovação deste pedido que, se executado,
certamente será de grande ajuda aos clubes que honram o nome de Rio Novo na
região. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 02 de abril de 2018. Dionísio Dadalt
Emanuel Ayres e Daniel Dias. 5-Requerimento nº 041 /2018. Autores:
Vereadores Emanuel Ayres, Jordão Amorim, Daniel Dias e Dionísio Dadalt. Ao
Exmo. Sr. Vereador Eduardo Miranda. 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, EM CARÁTER DE URGÊNCIA: Seja
reiterado o requerimento nº 109/2017 que solicita manutenção nas dependências
da Quadra do CAIC e providências para evitar invasões noturnas e vandalismo.
JUSTIFICATIVA: Transcrevemos a seguir a justificativa utilizada para o
requerimento em questão, reiterando a necessidade de providências urgentes:
Em visita à quadra no dia 25 de abril (2017), encontramos deplorável situação.
Banheiros, bebedouros, quadros de luz e de extintores, vandalizados, quebrados
e sujos. Fiação exposta em interruptores e também em um buraco no chão,
próximo aos banheiros, representando um sério risco às crianças que ainda assim
brincam naquele local, podendo até causar prejuízos ao Município. Encontramos
sinais claros de invasões no período noturno, incluindo embalagens de
preservativos, pichações e manchas de fogo em algumas paredes. Visível
também o descuido do terreno, com vegetação alta. Faz-se necessário, portanto,
este pedido, tratando-se da deterioração de um bem público que pode e deve ser
conservado e utilizado de forma organizada pelo Município como um ambiente
para práticas educacionais e esportivas. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 02
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de abril de 2018. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres, Daniel Dias e Jordão
Amorim. 6-Requerimento nº 042 /2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt,
Emanuel Ayres e Daniel Dias. Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo Miranda.
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 as seguintes solicitações:
Seja dada a devida atenção ao loteamento Vila Flávia, mais conhecido como
Monumento, providenciando limpeza e manutenção de ruas e valetas e
realizando vistoria (com notificação aos proprietários, se for o caso) nos lotes
que se encontram tomados pelo mato. JUSTIFICATIVA: Considerando nossas
atribuições representativas, cumpre-nos encaminhar as demandas recebidas dos
digníssimos cidadãos ao órgão detentor do poder de execução. Enviamos em
anexo ao presente requerimento, ofício que recebemos de um munícipe,
residente da localidade em questão, no exercício de seus direitos, contendo
solicitação de providências, as quais já vem sendo cobradas a vários anos. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 02 de abril de 2018. Dionísio Dadalt,
Emanuel Ayres e Daniel Dias. 7- Requerimento nº 043 /2018. Autoria: Todos
os Vereadores. Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os
vereadores, que este subscreve, requerem que após a tramitação regimental,
seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada:
“Moção de Pesar pelo falecimento de: Sra. Ana Maria Facchin Buzelli, Sr. João
Batista Andrade Teixeira, Sr. Geraldo Francisco da Silva, Sr. José Francis
Nunes, Sra. Maria José dos Reis Varotto e Sr. Glewerthon de Carvalho Gomide
Requer ainda, seja dado conhecimento deste aos ilustres Senhores. Sala das
sessões “Messias Lopes”, 02 de abril de 2018. Dulcimar Prata Marques, Daniel
Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Eduardo Luiz Xavier de Miranda,
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco
Ferreira Pires, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano. 8Requerimento nº 044 /2018. Autoria: Todos os Vereadores. Exmos. Srs.
Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: MOÇÃO DE APLAUSO.
Os vereadores que abaixo subscrevem requerem à Mesa Diretora desta Câmara
que, após apreciação do plenário, seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO ao
Grupo de Teatro Raízes pela bela encenação da Paixão de Cristo no período da
Semana Santa, espetáculo esse que já se tornou uma tradição em nossa cidade.
Sala das Sessões, 02 de abril de 2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda –
Presidente, Dionísio da Dalt Neto, Dulcimar Prata Marques – Vice Presidente,
Emanuel A.C. S. Carmo, João Bosco Ferreira Pires – 1º Secretário, Ivalto Rinco
de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira, Daniel Geraldo Dias e Pedro G.
Caetano. 9- Leitura do Ofício nº 057/2018 do Gabinete do Prefeito
Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 008, 016, 017 e
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018/2018. 10- Leitura do Ofício nº 058/2018 do Gabinete do Prefeito
Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 013/2018. 11Leitura do Ofício nº 059/2018 do Gabinete do Prefeito Municipal: que
responde aos requerimentos dos Edis de nº 014, 030, 031, 032 e 033 e 034/2018.
12- Leitura do Ofício nº 060 e 061/2018 do Gabinete do Prefeito Municipal:
que respondem ao requerimento dos Edis de nº 016/2018. ORDEM DO DIA: 1Projeto de Lei nº 004/2018 do Executivo: “Autoriza o município de Rio Novo
a doar materiais de construção e serviços para a Santa Casa de Misericórdia de
Rio Novo e dá outras providências”. Colocado em segunda discussão e votação,
encaminhado para as comissões emitirem parecer. Aprovador por unanimidade
dos vereadores presentes. 2- Requerimento nº. 038 /2018. Autor: Eduardo Luiz
Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3-Requerimento. 039
/2018. Autores: Vereadores Daniel Dias, Emanuel Ayres e Dionísio Dadalt.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador Daniel
Geraldo Dias: Disse ter o município passado por um período de chuvas atípico,
mas que as chuvas já deveriam cessar, e pediu uma atenção especial do
executivo para com os bairros Casa Blanca e Recanto da Lagoinha, mandando a
patrol para amenizar a situação, sendo que nenhum dos dois bairros tem
calçamento, e convidou os demais vereadores para que que assinassem também
o requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. 4-Requerimento nº 040 /2018. Autores:
Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. 5- Requerimento nº 041 /2018. Autores: Vereadores Emanuel Ayres,
Jordão Amorim, Daniel Dias e Dionísio Dadalt. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Fez uso da
palavra para dizer que visitou o CAIC e o vandalismo no local é enorme, o
estado em que se encontra a fiação pode até causar a morte de uma criança, disse
ter lembrado que o vereador Emanuel Ayres já havia feito esse requerimento no
ano anterior, e solicitou que fizessem um reitera e convidou os demais
vereadores que também assinassem o requerimento. Palavra com o Vereador
Daniel Geraldo Dias: Disse que alguns policiais reclamaram que muitas vezes
são chamados porque tem pessoas fazendo uso de drogas na pracinha, e quando
chegam esses usuários utilizam um buraco que existe na tela para se evadirem
do local, o que dificulta a ação deles pois o local é muito escuro, disse ainda que
essas reformar solicitadas são também por um questão de segurança pública.
Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse ao vereador
Daniel Dias que o buraco da tela já foi consertado. Colocado em primeira e
única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 63144
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Requerimento nº 042 /2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel
Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 7-Requerimento
nº 043 /2018. Autoria: Todos os Vereadores. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 8Requerimento nº 044 /2018. Autoria: Todos os Vereadores. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com o vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Parabenizou ao Exmo. Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho pela
implantação das caçambas para coleta de resíduos que irão atender tanto zona
rural quanto a urbana, utilizando o caminhão que foi adquirido no ano anterior,
o qual a Câmara está fazendo o pagamento, para um melhor atendimento a
população. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Disse ter sido muito bem lembrado, que será muito útil para a
população, e esperava em breve ter mais caçambas para atender a demanda do
município. A seguir deu as seguintes informações: 1) Que foi convidada a
Direção da APAE para no dia 24 (vinte e quatro) terça-feira participarem da
reunião da Câmara para exporem sobre os trabalhos realizados pela instituição;
2) O espaço da câmara foi cedido para uma reunião que acontecerá no dia 05
(cinco) quinta-feira às 14:00 (quatorze) horas, onde o assunto a ser trato será
resíduo solido, e convidou aos vereadores para participarem; 3) Que o município
recebeu uma verba no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
para construção e revitalização de praças e jos projetos já estão sendo estudos.
Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marque: Perguntou ao Presidente
com relação a alteração da próxima reunião da câmara. Palavra com o
Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que a reunião
do dia 17 (dezessete) foi transferida para o dia 18 (dezoito) no mesmo horário;
comunicou que a EMATER irá apresentar o relatório anual ainda este mês. Não
havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da
Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.

____________________________
Daniel Geraldo Dias

___________Ausente___________
Dionísio Da Dalt Netto
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_____________________________
Dulcimar Prata Marques

_____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

______________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo

________Ausente______________
Ivalto Rinco de Oliveira

______________________________
João Bosco Ferreira Pires

_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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