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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1417/2018
Reunião Ordinária  da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 25 de setembro de 2018.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro 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, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata 
Marques, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto  Rinco de Oliveira, 
Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente o vereador 
João Bosco Ferreira Pires. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou a 
dispensa da leitura da Ata nº 1416/2018, Colocou em discussão e votação a Ata 
nº 1416/218  que foi aprovada por 07 votos a favor, a vereadora Dulcimar Prata 
Marques se absteve de votar por não estar presente na sessão. A seguir solicitou 
a Vereadora Dulcimar Prata Marques que procedesse a leitura do expediente. 
EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 118/2018. Autor: Pedro Gonçalves 
Caetano. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda. 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 instalação do gerador de 
energia na unidade de saúde  denominada Anexo. Justificativa: O requerimento 
solicitando do Sr. Prefeito a instalação de um gerador de energia para o Anexo, 
se faz necessário, visto que quando há queda de energia causa um enorme 
transtorno aos profissionais da saúde e aos pacientes que necessitam de 
atendimento na unidade de saúde. Sala das Sessões “Messias Lopes”,  19 de 
setembro de 2018. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 2- 
Requerimento nº  119/2018. 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 
limpeza e rearborização do monumento na entrada da cidade. Justificativa: O 
local se encontra em péssimo estado de conservação. A limpeza e rearborização 
deixará a entrada de nossa cidade mais atrativa, elevando assim o potencial 
turístico do município. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 21 de setembro de 
2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereador proponente. 3- Requerimento 
nº 120/2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Daniel Dias e Emanuel 
Ayres. 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 
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encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Remeter à 
Câmara Municipal informações detalhadas sobre as ações já realizadas com 
referência às Leis Municipais 1257/2017 e 1264/2018, que dispõem sobre 
doações de lotes e materiais de construção à Santa Casa de Misericórdia. 
Justificativa: A Lei Municipal 1257 foi sancionada em dezembro de 2017 e 
dispõe sobre doação de lotes para a Santa Casa de Misericórdia. Já a Lei 1264 
foi sancionada em abril do corrente ano de 2018 e dispõe sobre doação de 
material de construção e serviços para a mesma instituição. Como vereadores, 
precisamos responder aos questionamentos que recebemos dos munícipes. 
Solicitamos então que o Executivo nos informe quais procedimentos já foram 
realizados dentro do que está previsto nas referidas Leis. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 24 de setembro de 2018. Dionísio Da Dalt, 
Daniel Dias e Emanuel Ayres. 4- Requerimento nº 121/2018. Autores: 
Vereadores Dionísio Da Dalt, Daniel Dias e Emanuel Ayres. 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: - Providenciar melhoria no encontro da Rua Hélio de 
Souza Pinto com a Rua Circe Dias Ferreira, no Bairro Nova Aurora. 
Justificativa: Ao subir a Rua Hélio de Souza Pinto para virar na Rua Circe Dias 
Ferreira os motoristas encontram dificuldade. Por tratar-se de uma esquina 
estreita, os veículos vem em baixa velocidade e devido ao final íngreme, muitos 
acabam derrapando. Nesta última semana um caminhão de pequeno porte não 
conseguiu subir, derrapou e acabou danificando o muro de uma casa. Portanto, 
se faz necessária uma providência urgente, para evitar maiores acidentes. 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 24 de setembro de 2018. Dionísio Da Dalt, 
Daniel Dias e Emanuel Ayres. 5- Requerimento nº 122/2018. Autores: 
Vereadores Dionísio Da Dalt, Daniel Dias e Emanuel Ayres. 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: -Tentar viabilizar junto à Caixa Econômica Federal/ 
Loterias Caixa a possibilidade dos funcionários receberem integralmente seus 
proventos mensais em um único saque. Justificativa: Funcionários públicos 
municipais que possuem rendimento acima de 1.500 reais precisam sacar uma 
parte do salário em um dia e retornar à Casa Lotérica em outro dia para sacar o 
restante, ou então se deslocar à agência mais próxima, em São João 
Nepomuceno, para receber integralmente. O Executivo Municipal poderia tentar 
acordar com o referido estabelecimento bancário uma condição especial para os 
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servidores municipais, facilitando a situação para os mesmos. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 24 de setembro de 2018. Dionísio Da Dalt, Daniel 
Dias e Emanuel Ayres. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 118/2018. 
Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única. Palavra com a 
Vereadora Dulcimar Prata Marques: Solicitou autorização para assinar o 
requerimento, o que foi concedido pelo proponente. Colocado em primeira e 
única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 2- 
Requerimento nº 119/2018. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Presidente Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que local é um cartão de visita da 
cidade, e atualmente está abandonado precisando de uma revitalização. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. 3- Requerimento nº 120/2018. Autores: Vereadores 
Dionísio Da Dalt, Daniel Dias e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 4- 
Requerimento nº 121/2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Daniel Dias 
e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão. Palavra como o 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: O vereador fez uso da palavra para 
dizer que o requerimento já havia sido feito pelo Vereador Pedro Caetano, que 
em conversa  com o Prefeito, o mesmo lhe disse que pretende ainda esse ano 
atender a solicitação. Solicitou aos vereadores proponentes, autorização para que 
ele e o Vereador Pedro Caetano assinassem com eles o requerimento. Colocado 
em primeira e única votação. Aprovador por unanimidade dos vereadores 
presentes. 5- Requerimento nº 122/2018. Autores: Vereadores Dionísio Da 
Dalt, Daniel Dias e Emanuel Ayres. Colocado em primeiro e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presente. PALAVRA 
LIVRE: Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda: Disse que estiveram em reunião com o prefeito e o mesmo explicou 
as dificuldades financeiras que vem enfrentando, e disse que, só teria como levar 
o projeto adiante se a câmara assumisse esse pagamento, sendo assim o 
presidente sugeriu que por ser um projeto importante para o crescimento do 
município, fizessem outra reunião para decidirem se darão continuidade ou não 
ao projeto;  comentou sobre o movimento que está sendo feito em parceria com 
a prefeitura para recuperação das arvores da cidade em especial as da Av. 
Governador Valadares e pediu a colaboração de todos. Palavra com a 
Vereadora Dulcimar Prata Marques: Solicitou que seja encaminhado ao 
executivo assinado por todos os vereadores um requerimento para a construção 
de uma garagem para a nova ambulância. Não havendo mais nenhum assunto a 
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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 Costa S. do Carmo Ivalto Rinco de Oliveira

________ausente_______________ _____________________________
João Bosco Ferreira Pires Jordão de Amorim Ferreira

___________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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