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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1440/2019
Reunião Ordinária  da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 19 de fevereiro de 2019.

Aos 19 (dezenove) dias do mês fevereiro de 2019, às 19:00 (dezenove horas), no 
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do  Vereador Jordão de Amorim Ferreira, 
reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel Geraldo Dias, 
Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, 
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco 
Ferreira Pires e Pedro Gonçalves Caetano. O Vereador Presidente Jordão de Amorim 
Ferreira declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. A seguir solicitou a 
Secretária Vereadora Dulcimar Prata Marques que procedesse a leitura do expediente. 
EXPEDIENTE:1 - Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 004/2019 que 
Regulamento os descontos incidentes sobre remuneração, aposentadoria e pensão 
e dá outras providências. Em análise ao Projeto em epígrafe, o Vereador João Bosco 
Ferreira Pires propõe a seguinte emenda Aditiva ao projeto, com a criação de 
parágrafo ao artigo 4º, conforme redação abaixo: "Parágrafo Único - As previsões 
contidas no caput do artigo se referem, exclusivamente, a multas de trânsito e só serão 
implementadas após a realização de procedimento administrativo, onde 
ficarcomprovada a responsabilidade do servidor." Rio Novo, 11 de fevereiro de 2019. 
João Bosco Ferreira Pires. 2 - Projeto de Lei nº 004/2019 do Executivo: 
“Regulamenta os descontos incidentes sobre a remuneração, aposentadoria e pensão e 
dá outras providências”. 3-Parecer do Projeto de Lei 004/2019 do Executivo: 
Parecer Jurídico nº. 074/2019 Referência: Projeto de Lei nº. 004/2019 Autoria: 
Executivo Municipal Ementa: “Regulamenta os descontos incidentes sobre a 
remuneração, aposentadoria e pensão e dá outras providências. I – RELATÓRIO Foi 
encaminhado a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer, o 
Projeto de Lei nº. 004, de 16 de janeiro de 2019, de autoria do Executivo Municipal, 
que tem por escopo regulamentar descontos incidentes sobre a remuneração, 
aposentadoria e pensão. É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica. II – ANÁLISE 
JURÍDICA 2.1. Da Competência e Iniciativa O projeto versa sobre matéria de 
competência do Município em f Especificamente, no projeto em análise, única 
alteração que percebo com relação às previsões já contidas no Estatuto dos Servidores 
é com referência ao percentual de desconto em caso de ressarcimento ao erário que 
passará a 30% (trinta por cento) quando o estatuto previa 10% (dez por cento) em seu 
art. 54. Noutro giro, devemos considerar que as instituições financeiras tem exigido lei 
específica de autorização para conceder empréstimos a ser descontado em folha, 
situação já enfrentada por esta Casa de Leis anteriormente. Feitas estas considerações 
sobre a competência e iniciativa, a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j., pela regularidade 
formal do projeto, pois se encontra juridicamente apto para tramitação nesta Casa de 
Leis. 2.2. Do Quórum e Procedimento Para aprovação do Projeto de Lei nº. 004/2019 
será necessário o voto favorável da MAIORIA ABSOLUTA, ou seja, 6 (seis) votos 
dos membros da Câmara, considerando que a matéria tratada no projeto se refere 
àquela já contemplada na lei que instituiu o regime único dos servidores municipais e 
assim, tudo em estrita observância do art 45, parágrafo único, V da Lei Orgânica 
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Municipal. É importante ressaltar que o Presidente da Mesa Diretora também votará 
em projetos de lei com quorum por maioria absoluta, nos termos do artigo 35 do 
Regimento Interno. III – CONCLUSÃO Diante de todo exposto, do ponto de vista de 
constitucionalidade, juridicidade  a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j. pela viabilidade 
técnica do Projeto de Lei nº. 004/2019. No que tange ao mérito, a Procuradoria 
Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá aos vereadores, no uso da função 
legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se para tanto, as 
formalidades legais e regimentais. Rio Novo, 22 de janeiro de 2019. Eduardo 
Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533 Assessor Jurídico.4- Projeto de Lei nº 
005/2019 do Executivo: “Cria Vagas nos quadros do Poder Executivo Municipal de 
Rio Novo para realização de concurso e dá outras providências”. 5- Parecer do 
Projeto de Lei 005/2019 do Executivo: Parecer Jurídico nº. 075/2019 Referência: 
Projeto de Lei nº. 005/2019 Autoria: Executivo Municipal Ementa: “Cria vagas nos 
quadros do Poder Executivo Municipal de Rio Novo para realização de concurso e dá 
outras providências." I – RELATÓRIO Foi encaminhado a Assessoria Jurídica desta 
Casa de Leis para emissão de parecer, o Projeto de Lei nº. 005, de 16 de janeiro de 
2019, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo criar vagas no quadro do 
Poder Executivo e corrigir remuneração de cargo já existente. É o sucinto relatório. 
Passo a análise jurídica. II – ANÁLISE JURÍDICA 2.1. Da Competência e Iniciativa 
O projeto versa sobre matéria de competência do Município em face do interesse local, 
encontrando amparo no artigo 30, inciso I da Constituição Federal e no artigo 10, 
inciso I da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de proposição de iniciativa exclusiva do 
Prefeito Municipal, conforme dispõe o art. 46, I da Lei Orgânica Municipal, tendo em 
vista que trata de matéria referente a criação de vagas em cargos públicos e 
remuneração de servidor público. Finalmente, conforme bem exposto na mensagem 
que acompanha o projeto, o Executivo local assinou Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) com o Ministério Público assumindo o compromisso de promover o 
concurso público para provimento de cargos efetivos, sendo imperiosa a necessidade 
de aprovação legislativa. Feitas estas considerações sobre a competência e iniciativa, a 
Assessoria Jurídica OPINA s.m.j., pela regularidade formal do projeto, pois se 
encontra juridicamente apto para tramitação nesta Casa de Leis. 2.2. Do Quórum e 
Procedimento Para aprovação do Projeto de Lei nº. 005/2019 será necessário o voto 
favorável da MAIORIA ABSOLUTA, ou seja, 6 (seis) votos dos membros da Câmara, 
considerando que a matéria é aquela prevista no art. 45, parágrafo único, VII da Lei 
Orgânica Municipal. É importante ressaltar que o Presidente da Mesa Diretora também 
votará em projetos de lei com quórum por maioria absoluta, nos termos do artigo 35 do 
Regimento Interno. III – CONCLUSÃO Diante de todo exposto, do ponto de vista de 
constitucionalidade, juridicidade a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j. pela viabilidade 
técnica do Projeto de Lei nº. 005/2019. No que tange ao mérito, a Procuradoria 
Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá aos vereadores, no uso da função 
legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se para tanto, as 
formalidades legais e regimentais. Rio Novo, 22 de janeiro de 2019. Eduardo 
Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533 Assessor Jurídico.6-RequerimentoVerbal 
referente Projeto de Lei 005/2019 : Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo. Sr. Jordão de Amorim Ferreira. O Vereador que abaixo subscreve, solicita seja 
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enviada ao Executivo Municipal, sugestão de emenda ao projeto de Lei nº 
05/2019, especificando a destinação das vagas a serem criadas. JUSTIFICATIVA: 
A solicitação tem por base a necessidade de atendimento integral às exigências do 
Ministério Público, no tocante a destinação de profissionais para o NASF 
local.Ressalto que solicitação também se justifica, diante do fato da matéria ser de 
iniciativa do executivo, impedindo que a emenda seja realizada pelo Vereador.  Rio 
Novo/MG, 11 de fevereiro de 2019.João Bosco Ferreira Pires. 7- Requerimento nº. 
010/2019. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. 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 pavimentação asfálticada  Rua Circe Dias Ferreira- 
Bairro Nova Aurora e Rua Hélio de Souza Pinto- Bairro Renascer.Justificativa:A 
pavimentação asfáltica vai melhorar as condições de tráfego, contribuindo com a 
melhor qualidade de locomoção das pessoas que transitam por essas vias públicas.Sala 
das Sessões “Messias Lopes”, 15 de fevereirode 2019. Jordão de Amorim Ferreira-
Vereador Proponente. 8-Requerimento n º 011/2019: 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 providências em relação ao cumprimento de 
horário e atendimento aos pacientes do PSF-I e PSF-II. – com urgência. Justificativa: 
Está sendo constante as reclamações de usuários que não estão conseguindo 
atendimento médico em suas unidades de referência desde o mesmo de 
dezembro/2018 até a presente data. Existem também diversos relatos de pacientes que 
fazem usam de medicamento contínuo e que dependem das receitas e estão tendo 
dificuldade de conseguir as mesmas. Sala das Sessões "Messias Lopes", 19de fevereiro 
de 2019. Jordão de Amorim Ferreira - Vereador Proponente. 9- Requerimento nº. 
012/2019.Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Ao 
Exmo. Sr. Vereador Jordão de Amorim FerreiraPresidente 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 
Municipala seguinte solicitação:- Providências quanto a invasões noturnas na Praça de 
Esportes.Justificativa:Em abril/2018 apresentamos requerimento solicitando 
providências quanto à invasões na quadra do CAIC e, em novembro/2018, solicitação 
no mesmo teor com referência ao Cemitério Municipal. Agora encaminhamos este 
pedido com base em relatos. Cabe ao Executivo atuar de forma a impedir estas 
práticas, evitando a deterioração destes bens públicos. Quanto à Praça de Esportes, 
trata-se de um patrimônio que pode e deve ser conservado e utilizado pela 
Administração Municipal e pela comunidade como um ambiente para práticas 
educacionais e esportivas.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 15 de fevereiro de 2019. 
Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 1 0 - Requerimento nº. 
013/2019.Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Ao 
Exmo. Sr. Vereador Jordão de Amorim Ferreira. 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 
Municipala seguinte solicitação: Encaminhar extrato das contas específicas vinculadas 
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à convênios para realização de obras (rodoviária, pavimentação, etc.), esclarecer o que 
falta para a execução do serviço.Justificativa:Faz-se necessário para que nós, 
enquanto Vereadores, possamos responder aos questionamentos que recebemos dos 
munícipes.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 15 de fevereiro de 2019. Daniel Dias, 
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 1 1 - Requerimento nº. 014/2019. Autores: 
Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador 
Jordão de Amorim Ferreira. 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 Municipala 
seguinte solicitação: Providências quanto a infraestrutura dos Bairros Lagoinha e 
Casablanca.Justificativa:Trata-se de mais uma reiteração, apelando para que o 
Executivo Municipal atenda às reinvindicações dos munícipes, residentes das referidas 
localidades, cuja situação só se agrava, dado o descaso evidente.Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 15 de fevereiro de 2019.Daniel Dias, Dionísio Dadalte 
Emanuel Ayres. 12- Requerimento nº. 015/2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, 
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador Jordão de Amorim Ferreira
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 Municipala seguinte solicitação: Esclarecer o motivo da 
descaracterização do veículo Etios/Toyota .Justificativa: O referido veículo foi 
destinado ao Município através de indicação do Deputado Estadual Wilson Batista, 
para prestação de serviços na área da saúde. Hoje o carro está sem os adesivos que o  
identificavam.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 15 de fevereiro de 2019. Daniel 
Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 13-Requerimento nº. 016/2019. Autores: 
Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador 
Jordão de Amorim Ferreira. 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 Municipala 
seguinte solicitação: Melhorias na Rua Dr. Avelino Pimont, Bairro Novo 
Horizonte: Poda das amendoeiras; Designação de varredor; Notificação à COPASA 
para melhor estruturação do Reservatório 3.Justificativa: Em visita ao local foram 
apuradas as demandas supracitadas.Quanto ao Reservatório 3, a cerca do terreno está 
arrebentada e o capim está alto. Também existem buracos na porta do 
Reservatório.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 15 de fevereiro de 2019.Daniel Dias 
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 14- Requerimento nº.  017/2019. Autores: 
Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador 
Jordão de Amorim Ferreira. 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 Municipala 
seguinte solicitação: - Remeter à Câmara Municipal as prestações de contas mensais, 
balancetes de receitas e despesas, conforme exigência legal. Justificativa: Trata-se de 
mais uma reiteração, no cumprimento de nossas obrigações, conforme registrado nos 
arquivos desta Casa Legislativa. Faz-se necessário para que o Executivo atenda à Lei 
de Responsabilidade Fiscal, para fins de controle interno e para que nós, enquanto 
vereadores, possamos cumprir nossas atribuições e responder aos questionamentos que 
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constantemente recebemos. Importante registrar que o não atendimento das 
solicitações poderá implicar na tomada de providências cabíveis em razão de 
responsabilidades, previstas inclusive na Lei Municipal nº 439/1991, que reforça o 
conteúdo dos Artigos 31 e 179 da Lei Orgânica Municipal.Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 15 de fevereiro de 2019.Daniel Dias, Dionísio Dadalt   e   Emanuel Ayres. 15- 
Requerimento nº. 018/2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e 
Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador Jordão de Amorim FerreiraPresidente 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: FORMALIZAÇÃO DE 
REQUERIMENTO VERBAL Apresentar comprovação dos serviços prestados pela 
ZEPELIM Assessoria em Comunicação, bem como encaminhar cópia do processo 
licitatório.Justificativa:Fomos questionados quanto à atuação da referida empresa no 
município, visto que, conforme pode ser conferido no site do Tribunal de Contas, 
foram pagos à mesma quase 50.000,00 (cinquenta mil reais) no ano de 2018.Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 12 de fevereiro de 2019.Daniel Dias, Dionísio Dadalt e 
Emanuel Ayres. 16- Requerimento nº 019/2019. Autor: Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Jordão de Amorim 
Ferreira. 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 o transito seja interrompido a partir das 18 horas no 
período de 01/03/2019à 05/03/2019  nos seguintes locais:- Rua São José:  domingo e 
terça-feira. - Entorno da praça a partir da Av. Governador Valadares esquina com a 
Rua Arthur Bernardes:todos os dias.Justificativa:Tal solicitação se faz necessário 
devido aos locais acima descritos serem utilizados para concentração das Escolas de 
Samba e dos Blocos no período do carnaval. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 15 de 
fevereiro de 2019. Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereador proponente. 17- 
Requerimento nº. 020/2019. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Ao Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Jordão de Amorim Ferreira. 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 
pavimentação asfálticada  Rua Saturnino Mendonça – Bairro Bela Vista. Justificativa:O 
motivo da solicitação é melhorar a infra-instrutura da nossa cidade e oferecer melhores 
condições de vida para a população. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 15 de 
fevereirode 2019. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 18-Leitura de 
Correspondência: Leitura do Abaixo assinado que os moradores do Bairro Cerâmica 
encaminha  requerendo a cessão da Quadra Poliesportiva do Bairro Cerâmica aos 
cuidados do Sr. José Antônio Rodrigues da Paixão para a realização do Projeto Bolsa 
Resgatando Rio Novo e demais eventos e atividades variadas para o bem estar, lazer, 
progresso e crescimento do Bairro e de todo o Município de Rio Novo. 19- Leitura de 
Convite: A Diretoria do Sindicato Rural de Rio Novoconvida para reunião a ser 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2019 às 18:00 h no salão da Igreja de São 
Sebastião, Vila França-Rio Novo- MG com os seguintes assuntos a serem tratados:  1- 
Palestra: Tema- Oportunidades e vantagens da participação no Sindicato, Palestrante: 
Sr. Ednon Matoso Ramos – Contado e Gerente Administrativo de Lima Duarte; 2- 
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Apresentação de novas taxas para aquisição de veículos por produtor rural; 3- 
Prestação de Contas do Leilão realizado em 09/12/2018; 4- Parcerias do Sindicato; 5- 
Demais assunto de interesse . ORDEM DO DIA:1- Emenda aditiva ao Projeto de 
Lei 004/2019 do executivo: Colocada em primeira e única discussão e votação. 
Aprovada por unanimidade. 2-Projeto de Lei nº004/2019 com emenda inserida: 
Colocado em primeira discussão: Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira 
Pires: O Vereador disse que solicitou a emenda aditiva ao projeto por reconhecer que 
é de grande importância a questão desses prejuízos serem mencionados em parágrafo 
nesse artigo, que todos os vereadores concordaram já que votaram a favor da inclusão 
desse parágrafo único para que não ficasse um projeto amplo, mas que ficasse 
específico sobre aquilo que seria de responsabilidade do funcionário, com relação a 
multa.  Colocado em primeira votação, encaminhado para as comissões emitirem 
parecer. Aprovado por unanimidade. 3-RequerimentoVerbal referente Projeto de 
Lei 005/2019. Autor João Bosco Ferreira Pires. Colocado em primeira e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade.4-Projeto de Lei nº 005/2019 do 
Executivo: “Cria Vagas nos quadros do Poder Executivo Municipal de Rio Novo para 
realização de concurso e dá outras providências”.Colocado em primeira discussão. 
Palavra com o Vereado Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo: Perguntou ao 
Presidente se não teria que primeiramente encaminhar ao executivo o requerimento 
com a sugestão de emenda aprovado, para que possa avaliar se a emenda será ou não 
inserida ao projeto, e só depois o projeto ser votado? Palavra com o Presidente 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que não, pois só cabe ao prefeito fazer 
ou não a especificação sugerida na emenda. Palavra com o Vereador Emanuel 
Ayres Costa Semedo do Carmo: O Vereador disse que se a sugestão for aceita o 
projeto será alterado. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Respondendo ao vereador Emanuel Ayres, disse que se for alterado o 
projeto voltará e entrará novamente em pauta para votação. Palavra com o Vereador 
Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo: Argumentou se não seria melhor esperar e 
votar o projeto já com a alteração sugerida pelo vereador João Bosco F. Pires. Palavra 
com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse que segundo a orientação da 
assessoria jurídica da câmara fez o requerimento verbal e foi o assessor jurídico quem 
redigiu o requerimento e disse que essa é uma iniciativa do executivo, que procurou o 
prefeito para saber dele dessa possibilidade, visto que ele poderia vir acatar ou não, 
que sua preocupação a início se deu porque foi assinado um TAC com o Ministério 
Público para realização do concurso, e como anteriormente já havia sido votado um 
projeto para algumas vagas, e nele não tinhavagas para o NASF e foi pedido pelo 
ministério público que fosse incluído nesse concurso vaga para o NASF, conversado 
com o prefeito ele informou que o fato de designar especificamente para o NASF, 
futuramente ele não poderia estar transferindo esses funcionários para outros locais 
caso o NASF não venha mais a funcionar,  falou também com relação aos PSF’S, aos 
agentes epidemiológico, que são programas do governo e caso não venha a dar 
continuidade o município não tem obrigação com relação aos servidores atuantes 
nestas áreas, solicito que ficasse registrado em ata, que mediante o  parecer verbal 
dado a ele pelo prefeito esse requerimento não será acatado devido  as alegações feitas 
por ele de que futuramente se houver uma necessidade de transferir funcionário para 
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outra repartição da prefeitura e esse funcionário ele  o concurso específico para o 
NASF ele poderia se recusar a atender mesmo sendo na mesma área para a qual ele fez 
o concurso, e fazendo o concurso sem essa especificação ele pode ser locomovido para 
outro setor em que irá exercer as mesmas funções. Palavra com o Vereador Ivalto 
Rinco de Oliveira: solicitou que o vereador João Bosco que é o autor dorequerimento 
que esclarecesse melhor,  pois pelo que estava entendo o vereador tinha consciência 
que o executivo não acataria o requerimento mesmo este tendo sido votado e aprovado 
por esta casa e que o projeto seria votado do jeito que ele foi apresentado. Palavra 
com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse quepelo que o Prefeito lhedisse 
verbalmente,  a justificativa dele foi a que ele havia acabado de dizer, não sei se os 
demais vereadores teriam alguma emenda ou algo a complementar nesse projeto, mas 
visto que é de responsabilidade do executivo, eu gostaria de registrar pois foi um 
pedido do Ministério Público, e caso futuramente a ser questionado o porque de não 
ter sido feito específico para o NASF, estaria  registrado que a justificativa foi essa, o 
projeto será colocado em votação sem essa sugestão de emenda, porque compete ao 
executivo segundo orientação do jurídico da câmara. Colocado em primeira votação. 
Aprovado por unanimidade. 5- Requerimento nº. 010/2019. Autor: Jordão de 
Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com a Vereadora 
Dulcimar Prata Marques: Pediu permissão para assinar o requerimento, o que foi 
concedido pelo vereador proponente. Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade. 6-Requerimento nº 011/2019: Autor:Jordão de Amorim 
Ferreira.Colocado em primeira e única discussão: Palavra com o Presidente 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira.Disse que fez essa solicitação por 
acompanhar de perto a realidade de todos os postos, as marcações são feitas na sexta-
feira e tem sexta-feira que chega na porta do posto tem mais ou menos uns 65 
(sessenta e cinco) pacientes esperando para verem se conseguem uma vaga entre os 15 
( quinze) atendimentos que serão feitos porque o médico se nega a fazer mais de 15 
(quinze) atendimentos, com relação a renovação de receituário, por dia esses médicos 
atendem no máximo oito pessoas, O  PSF II e o PSF I tem mais ou menos 4.000 
(quatro mil) munícipes cadastrados , que não sabe o que esses médicos querem, mas 
infelizmente o atendimento está muito ruim. Palavra com a Vereadora Dulcimar 
Prata Marques: Pediu autorização ao Presidente para fazer uso da palavra como 
funcionária pública e não como legislativo,o que foi autorização pelo Presidente, disse 
ter sido muito oportuno esse requerimento, que o problema dos PSF’s descaracterizou 
o atendimento do Anexo, que lá trabalham  no atendimento 24 horas por dia e os 
médicos estão desanimados, querendo ir embora, atualmente trabalham com 12 
médicos, e eles estão fazendo no Anexo o papel que é do PSF, disse que gostaria que 
fosse formalizado um oficio ao Secretário de Saúde pedindo providências, pois não 
está vendo funcionamento nos PSF’S com atendendo a população, que a questão que o 
presidente colocou com relação as receitas é uma coisa muito séria, que concorda e 
discorda ao mesmo tempo, pois um idoso de 84 anos não precisa  ir para uma fila para 
pegar receita de um  medicamento de uso contínuo, para isso existe os agentes 
comunitários que são para ela o elo mais importante de uma equipe de um PSF –
Programa de Saúde da Família, todos tem muito valor, mas o agente comunitário para 
ela tem um grande valor, ele é o elo, que o que vem acontecendo é que quando ela ou 
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as outras duas enfermeiras fazem a triagem para o atendimento acontecer, de 80 
consultas por dia que são atendidas, mais ou menos 50 consultas são renovação de 
receita, e isso descaracteriza o serviço do pronto atendimento, enquanto o paciente que 
chega na urgência poderia está sendo melhor assistido, no anexo estão fazendo o papel 
que cabe ao PSF, sendo assim achava que deveriam formalizar ao Secretario de Saúde, 
que faça uma reunião com os profissionais da saúde que acabaram de chegar, que seja 
reestruturado a programação do PSF, para que isso não continue acontecendo, porque 
a insatisfação é geral. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: 
Disse que sua sugestão era a mesma da Vereadora Dulcimar Prata Marques, comentou 
que faz uso de medicamento contínuo e anteriormente o agente de saúde lhe entrega a 
receita,  que a seu ver ser é o mesmo remédio e o paciente não teve nenhuma alteração 
na saúde, os agentes poderiam continuar entregando as receitas, que a partir deste ano 
está tendo que ir para a fila, que vai pois é um cidadão igual aos outros, mas se existe a 
possibilidade do agente entregar as receitas iria facilitar a vida da população. Palavra 
com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: o Presidente disse que 
anteriormente funcionava desta, mas os médicos que estão aqui hoje se negam, se tiver 
quinze fichas marcadas, somente essas quinze serão atendidas, pode chegar qualquer 
um, eles não abrem nenhuma exceção, e quem esta sem o medicamento acaba indo 
para o anexo que tem  pronto atendimento, já foi feito reunião com eles, mas parece 
que se revoltaram e pioraram, agora marcam seis consultas e deixam duas vagas para 
casos extras, caso de vida ou morte, disse ainda que infelizmente  trouxe o caso a esta 
casa porque não pode ficar do jeito que está. Palavra com a Vereadora Dulcimar 
Prata Marques: Disse que gostaria de deixar claro que não é nada pessoal, os 
profissionais tem sua capacidade, são profissionais bons, que é só a questão de 
atendimento a população, explicou que o tipo de ficha de atendimento do anexo é uma 
ficha única que é arquivada, que ela pouco serve ao paciente, como um prontuário, já 
os prontuários no Programa Saúde da Família, são feitos da família inteira, onde todos 
os profissionais, até mesmo o dentista, se fizer uma atendimento é anotado, se for 
psiquiatra vai para o prontuário do usuário, se o paciente pegar a receita no anexo não 
tem como lançar no prontuário, vai ficar em aberto no PSF como se ele não tivesse 
tomado o medicamento naquele mês, se não é lançado  no prontuário não tem como a 
gente provar que o paciente está fazendo uso daquele medicamento, porque naquele 
mês ele pegou no anexo, e lá não tem prontuário, isso é muito sério, tenho visto 
pessoas requisitando documentos para aposentar, e não estão tendo êxito porque os 
prontuários estão vazios, estão sem embasamento nenhum, prontuários incompletos, 
justamente porque o usuário evade para o pronto atendimento. Palavra com o 
Vereador Daniel Geraldo Dias: O vereador deu início a sua falarpedindo para assinar 
o requerimento, e propor um requerimento assinado por todos os vereadores cobrando 
do Secretário de Saúde uma postura firme, disse pensar da seguinte forma:  se ele é um 
médico, contratado, tem   direitos mas também tem deveres a cumprir,  que quem sofre 
com isso é a população, que  são cobrados tanto os vereadores da base como os da 
oposição, em seguida disse: “o que que vocês estão fazendo lá que não tomam 
providências, isso está respingando na gente, porque várias vezes as pessoas nos param 
na rua e com razão, e o que foi falado aqui pela vereadora Dulcimar Prata Marques é 
grave, isso não pode acontecer em um município como o nosso,  é até promessa de 
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campanha do Sr. Ormeu Rabello, e vocês sabem melhor que eu,  que saúde seria 
prioridade,  está havendo falha,  e falha grave, o profissional está recebendo por 
atendimento, pegar todos os contratos,tem clausulas nesse contrato, se eu sou médico 
contratado para trabalhar, eu não vou impor regras, eu vou trabalhar da forma que eu 
quero, atender quantos pacientes no horário que eu quero? Era minha sugestão que 
fosse feito esse requerimento e se todos os vereadores assinarem se concordarem”. 
Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Se dirigiuao Vereador Daniel 
Dias e disse que gostaria de deixa bem claro profissional é capacitado e é habilitado, 
que não sabia se o vereador entendia de rede, acreditava que sim, que tudo é questão 
de rede, e esse era seu questionamento, o paciente precisa ser atendido no local 
correto, e ele está sendo atendido em local onde não tem como estar sendo registrado 
sua vida  pregressa, o prontuário da  rede do PSF vai ficar incompleto se o paciente 
evade para o anexo, que irá fazer seus questionamento ao secretário de saúde, e queria 
deixar bem claro para  o vereador o que é rede, que não é uma denuncia grave, o 
paciente em que entender para onde ele tem que se dirigir para ser atendido, e que 
ninguém aqui estava desmerecendo o profissional. Palavra com o Vereador Daniel 
Geraldo Dias: Disse a Vereadorque não estava  questionando o mérito do 
profissional, que ela mesma falou que o profissional atendia  quinze pessoas e agora 
atende seis, que o disse não disse não lhe interessa, e que seja feito da melhor forma 
possível, que ela tem experiência, o vereador presidente tem experiência, que se faça 
um remanejamento que funcione, porque quem está sofrendo com isso e está pagando 
o preço é a população, e nós estamos aqui para representar o povo. Palavra com o 
Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse que a Vereadora Dulcimar Prata Marques 
estava falando como uma enfermeira e ela tem sim conhecimento do atendimento 
médico, e o que ela quis dizer e  talvez o vereador Daniel Dias não esteja entendendo é 
que cada um cidadão tem o seu PSF e devem ser atendido nele . Palavra com o 
Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que os médicos dos PSF’S 
estão no município pelo programa mais médicos, eles fizeram uma prova e um 
cadastro, a prefeitura solicitou ao Ministério da Saúde providências com relação a eles, 
pois estão negando atendimento a população, o problema é negar o atendimento e a 
população estar ficando sem atendimento e sobrecarregando  o anexo, a atitude a ser 
tomada é da Prefeitura  junto ao ministério da saúde, não com os profissionais, porque 
infelizmente já reuniram os médicos, eles estressaram e piorou o que já estava ruim. 
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Sugeriu que se cobre o procedimento 
correto para regularizar. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Solicitou que todos os vereadores assinassem o requerimento. Colocado em 
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 7- Requerimento nº. 012/2019. 
Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. colocado em 
primeira e única discussão e votação Aprovado por unanimidade. 8 - Requerimento 
nº. 013/2019.Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 9-
Requerimento nº. 014/2019.Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e 
Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador 
Daniel Geraldo Dias: Disse acreditar que os demais vereadores também devem ser 
cobrados por não ter uma execução da obra, os próprios moradores já se reuniram com 
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o senhor prefeito, foi prometido começar as obras no início de janeiro, e já está 
chegando o final de fevereiro, é uma cobrança dos moradores e eles tem razão, se tem 
o recurso disponível e é feita uma promessa em reunião, “não sou eu que estou 
dizendo”, e as obras não iniciam para dar uma tranquilidade para os moradores,  lá a 
situação é precária, quando chove não acesso, principalmente aquelas ruas mais 
íngremes, onde você precisa ter velocidade foi feito um buraco, e até hoje não foi 
tomada providência de tapar, então nós fazemos essa nova reitera, e disse ao 
Presidente que  mais uma vez estava  lembrando  quanto ao  cumprimento dos prazos 
para respostas dos nossos requerimentos de modo a não  ter acumulo de respostas e 
podermos passar para os nossos munícipes uma posição, se vai ser feita ou não a obra. 
Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: O Presidente 
disse que em conversa com o prefeito na ultima quinta, fez cobranças a ele com 
relação ao bairro Lagoinha, o mesmo disse que assim que terminassem as obras do 
Bairro Cerâmica, as obras seriam transferias para o Bairro Lagoinha. Palavra com o 
Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que são essas promessas e essas justificativas 
que estão irritando os moradores, sempre tem uma desculpa, marca-se um prazo para o 
início das obras e não é cumprido, que mais uma vez estavam fazendo essa reitera, que 
são cobrados e parece que estão sendo omissos a essa cobrança, se tem o recurso 
porque não começar as obras. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade. 10- Requerimento nº. 015/2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, 
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Solicitou que fosse encaminhado a esta casa 
uma resposta por escrito, o veículo foi uma indicação do Deputado Wilson Batista, 
disse que o carro veio destinado a saúde,e que todos os adesivos foram retirados 
descaracterizando-o o veículo, infelizmente o mesmo está sendo utilizado até na zona 
rural,  que teve felicidade de consegui-lo através do deputado que atendeu ao nosso 
pedido mas ficava chateado de ver esse veiculo circulando não da forma que ele 
gostaria e que ele fosse aproveitado pelo município, eu gostaria de uma resposta e que 
fosse por escrito explicando o porque desse remanejamento descaracterização do 
veículo do governo do estado. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade.11- Requerimento nº. 016/2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, 
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
como o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que as amendoeiras estão enormes 
novamente, crescem muito e o local está perigoso, podendo servir de esconderijo, 
disse também que segundo os moradores a varrição não está sendo feita, com 
referencia Copasa comentou quanto ao perigo que está o reservatório 3, que o portão 
que dá acesso ao terreno tem corrente mas não tem cadeado, existe também  uma 
porteira e a tela está danificada podendo passar animais,  pessoas e etc,  disse que no 
reservatório tem dois buracos, no qual um criança, cachorro ou gato, pode dentro, sem 
contar que pode acontecer de uma pessoas usar de má fé e jogar um produto químico e 
prejudicar todos as pessoas que fazem uso da água daquele reservatório, já fez um 
pedido verbal na Copasa  e está reiterando com esse requerimento em parceria com os 
vereadores Emanuel e Dionísio, que já ligou para o 115 solicitando que fosse 
executada a obra e a limpeza, pois o local está um verdadeiro matagal, e encerrou sua 
fala perguntando se será necessário acontecer alguma coisa para se tomar uma 
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providencia. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade.12-
Requerimento nº. 017/2019.Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e 
Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão e votação, Aprovado por 
unanimidade.14-Requerimento nº. 018/2019.Autores: Vereadores Daniel Dias, 
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade. 15-Requerimento nº 019/2019. Autor: Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda.Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade. 16-Requerimento nº. 020/2019. Autor: Pedro Gonçalves Caetano- 
Colocado em primeira e única discussão. A vereadora Dulcimar Prata Marques pediu 
para assinar o requerimento, o que foi autorizado pelo vereador proponente. Colocado 
em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar inicio a Palavra 
Livre Presidente comentou com referencia ao abaixo assinado dos moradores do 
Bairro Cerâmica, que foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 
PALAVRA LIVRE: Palavra com a Senhora Adriana Aparecida Melo Silva da 
Paixãorepresente dos moradores do Bairro Cerâmica: cumprimentou a todos os 
presentes e disse que em março completará três anos que trabalham  com esse projeto, 
é um trabalho focado na juventude mas atendem todas as áreas, que atualmente estão 
parados por falta de voluntários, hoje os únicos voluntário são ela e seu esposo, que já 
tiveram projeto no projeto cerca de 75 senhoras dançando e fazendo exercícios físicos, 
crianças fazendo treinos de futebol e vôlei, jogando queimada que é uma brincadeira, 
chegaram a ter 200 pessoas atendidas entre jovens, crianças e adultos, e querem dar 
continuidade a este projeto, que a quadra poliesportiva do Bairro Cerâmica, seria um 
bom local para dar continuidade ao projeto, pela facilidade de horário e 
disponibilidade podendo ser utilizado durante o dia e não somente a noite, que hoje os 
horários disponíveis são: a noite na praça de esportes, e na cerâmica dois dias na 
semana, que na quadra poderiam estender todos os dias para as criança, principalmente 
nos fins de semana, que  não estão trabalhando só o projeto, estão também com uma 
proposta de fazer eventos para manter a manutenção da quadra, pois é necessário 
colocar água,  luz e os banheiros para funcionar, disse ainda que eles tem a intenção 
de fazer uma quadra de areia e  ter uma outra opção para os jovens, que acredita ser 
um custo barata, e eu poderiam conseguir a  doação da areia, e também poderão contar 
com a ajuda dos moradores para a manutenção da quadra. Palavra com o Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Parabenizou os idealizadores do projeto pela 
iniciativa, disse que gostaria de assinar o abaixo assinado e sugeriu que os demais 
vereadores assinassem também, que é um bom projeto para crianças, jovens e adultos, 
disse ainda que está com um projeto juntamente com as escolas do município que é o 
resgate de brincadeiras antigas, e gostaria de levar o seu projeto também para o bairro 
cerâmica que assim reiniciarem  as atividade. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco 
de Oliveira: Endossou as palavras do vereador Eduardo Miranda, e parabenizou os 
representantes do Bairro Cerâmica pela iniciativa, dizendo a eles terão grandes 
dificuldades, que tinham as melhores intenções, mas sempre existem aqueles que irão 
dizer que estão querendo remuneração, e todos sabem como funciona as coisas em Rio 
Novo, mas iria torcer  para que tudo desse certo, e que desde já como vereador está 
pronto para ajudar no que estiver ao seu alcance, que não poderia prometer nada com 
referencia a remuneração em dinheiro porque isso está difícil, e mais uma vez 
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parabenizou os representantes por estarem pensando em melhorar o bairro. Palavra 
com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Parabenizou a Sra. Adriana e seu esposo 
Sr. José Antônio pela iniciativa, disse que eles participam de alguns conselhos no 
município, citando como exemplo o conselho de assistência social como 
representantes do projeto, que  sabe da importância desse projeto, um trabalho bem 
realizado com jovens, adolescentes e crianças do nosso município, que chegou 
também a atender adultos, que na assistência social trabalham com projetos, e 
reconhecem a importância do  trabalho que tem feito por eles no município, e caso 
todos estivessem de acordo disse que gostaria de sugerir que o requerimento fosse 
feito em nome da Câmara e  todos os vereadores assinassem solicitando ao executivo 
que possa deixar a quadra aos cuidados da Adriana e do José Antonio, verificando 
quanto a legalidade de estar deixando sob a responsabilidade dos mesmo, e a  questão 
das atribuições, e como seria essa  cessão para estarem cuidando da  quadra, até 
mesmo porque é um espaço público. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira: Disse que se todos concordarem amanhã mesmo seria 
encaminhado o requerimento ao executivo. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo 
Dias: Parabenizou a Sra. Adriana e o Sr. José Antônio pela iniciativa, dizendo que 
concordava com o vereador João Bosco em procurar os meios legais de funcionamento 
do projeto, que todos sabiam que o município talvez não possa assistir vocês com 
recursos, e tem um momento que acaba precisando e um investimento, mas estando 
apto a receber recursos uma emenda parlamentar, nós vereadores podemos buscar 
junto aos órgãos competente, citando com o exemplo os Deputados e o Ministérios dos 
esportes, sempre tem editais vinculados ao esportes, que  tendo um projeto bacana bem 
elaborado e um plano de trabalho bem feito a gente não consiga um recurso destinado 
a ampliar ainda mais a iniciativa de vocês, e desejou  que Deus de forças e sabedoria a 
eles para trilharem o caminho certo para a realização desse sonho. Palavra com a 
Senhora Adriana Aparecida Melo Silva da Paixão: Se dirigiu a vereador Ivalto 
Rinco de Oliveira disse que gostaria de fazer uma correção e disse o seguinte “O 
projeto nosso não atende somente moradores do Bairro Cerâmica, ele é estendido para 
toda a população rionovense, que eles tem jovens de vários bairros como Santa Clara, 
Igrejinha, Nossa Senhora Aparecida, todos participando projeto em união. Colocado 
em primeira e única votação, inserido do abaixo assinado. Aprovado por unanimidade. 
Palavra com o Senhor José Mário Rodrigues: Cumprimentou a todos os presentes e 
disse que solicitou a palavra para fazer um pedido que não era somente para ele, mas 
para toda a população, e pediu que todos os dias estivesse um vereador na casa para 
responder a população, que as funcionárias são educadas mas tem coisas que elas não 
podem resolver, que as reuniões acontecem uma vez por semana, e fica difícil, o 
cidadão as vezes fica  sem saber o que fazer, o vereador pode levar direto ao prefeito 
quais são as necessidade e se será possível ou não resolver, o vereador é o 
representante do povo, e pediu que sua solicitação fosse acatada, e que caso o vereador 
não possa ficar o dia todos porque trabalha, que deixe um telefone para que possam 
entrar em contato. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Disse ao Senhor José Mário que é um pedido válido, que não sabia se era o 
caso de todos,  mas ele  vem a esta casa todos os dias, e se ele  precisar de alguma  
coisa as funcionárias  estão autorizadas a dar o numero do seu telefone ou mesmo 
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ligar,  que  virá a qualquer hora, que normalmente ele fica todos os dias na câmara 
durante uma a duas horas para se informar sobre o que está tramitando na casa e as 
solicitações da população. Palavra com o Senhor José Mário Rodrigues: Disse não 
ser necessário ficar na câmara o dia todo, mas que tenha um horário certo e um 
vereador para atender a população, que estava fazendo esse pedido em nome da 
população de Rio Novo. Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O 
vereador disse que gostaria de agradecer ao ilustre companheiro José Mário,  que por 
alguns meses esteve nesta casa e tem conhecimento do que é ser vereador, que estão 
aqui como disse o Senhor José Mário, como porta voz do povo, e que ele está correto 
em dizer isso, pois acha que acha que eles como vereadores podem  ir ao executivo e 
fazer verbalmente ou através de requerimento ou pedidos de providências, aquilo que 
o cidadão rionovense reivindica, disse ainda que gostaria de aproveitar  a oportunidade 
para agradecer ao Senhor José Mário e também parabeniza-lo a força que tem com o 
Senhor Prefeito, que  todos nesta casa são testemunhas que varias vezes foi feito 
pedidos para que fosse colocado tampa nos bueiros que se encontravam abertos na rua 
Senhor dos Passos, que sempre leva seu carro para ser lavado no lava-jato próximo da 
residência do Senhor José Mário que fica na Rua Senhor dos Passos encontrou com ele 
e conversando comentou com referencia as tampas dos bueiros, e ele lhe disse que a 
prefeitura iria arrumar, que irão tomar providências, então respondeu a ele que não 
irão tomar não porque já havia feito diversas solicitações através de requerimentos, e 
as tampas não foram colocadas e ele reafirmou que iriam tomar providência sim, que 
iria ligar para o Prefeito Ormeu e logo mais as tampas estariam no lugar, então falou 
para ele “faça isso pelo amor de Deus, porque vai ser uma beleza para mim e para 
todos nos, e principalmente para você”, ele ligou e na mesma semana as tampas foram 
colocadas, que não sabia se foi uma coincidência e as tampas já iam ser colocadas, 
mas mesmo assim queria parabeniza-lo e agradecer, disse que estão a disposição, 
como já foi dito aqui na câmara tem o numero do telefone de todos os vereadores,  que 
se não estiver aqui é só solicitar as funcionárias para ligar que irá atender e responder, 
disse ainda ao Senhor José Mário “você como um cidadão rionovense que é, com o 
prestigio que você tem com o nosso prefeito, sou  capaz de dizer que você tem mais 
força do que um vereador mediante o  que eu vi acontecer,  você me disse, “pode 
deixar que eu ligo para  ele,  e as tampas estão colocadas, que estava  presente nesta 
sessão o deixava mentir, assim como  todos os companheiros , foram feitos diversos 
pedidos e reiteras, enquanto e com um simples telefonema, com duas palavras, dentro 
de três dias estava tudo resolvido, quando precisar de alguma coisa, antes de procurar 
os vereadores, e nós estamos aqui para isso, procure o prefeito também, porque eu 
tenho certeza que você vai ser bem atendido, eu acho que é assim que funciona, 
acredito que ele tem uma certa consideração por você, e assim as vezes irá conseguir 
coisas que nós vereadores não conseguimos, eu te parabenizo e mais uma vez agradeço 
o telefonema que você deu e resolveu nosso problema”. Palavra com a Vereadora 
Dulcimar Prata Marques: A vereadora usou a palavra para dizer que o Senhor José 
Mário é uma pessoa muito amiga e tem por ele muito respeito, e disse a ele que está na 
câmara todos os dias, que por fazer parte da área da saúde tem acesso ao  prefeito 
quase todos os dias, e se colocou a disposição para o que ele precisa, e que pode lhe 
telefonar a qualquer hora que irá em sua residência para atende-lo no que for preciso. 
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Palavra com o Vereador Eduardo Miranda: Disse que gostaria de deixar registrado 
que na ultima sexta-feira esteve em Conceição do Formoso, juntamente com a Sra. 
Luciana Braga do Circuito Caminhos Verdes e a Sra. Patrícia da Emater, onde foi 
discutido sobre Turismo em geral para a região, estava presente também representante 
do SEBRAE, foi um evento muito proveitoso;  convidou todos os vereadores e a 
população para domingo dia 24/02 a partir das 10:00 horas visitarem a Exposição de 
Artes “Resgate do  Descarte”  do artista Ronilson Ferreira de Oliveira que acontecerá 
no distrito de Furtado de Campos. O Presidente comentou com referencia ao convite 
feito pelo Sindicato Rural de Rio Novo. 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 Dionísio Da Dalt Netto

_________________________ _______________________________
Dulcimar Prata Marques Eduardo Luiz Xavier de Miranda

__________________________ _______________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo Ivalto Rinco de Oliveira

___________________________ _______________________________
João Bosco Ferreira Pires Jordão de Amorim Ferreira

____________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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