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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1398/2018 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 29 de maio de 2018. 

 

Aos 29 (vinte e dois) dias do mês de maio 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, João Bosco 

Ferreira Pires, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. O 

Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou aberta a Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou a dispensa da leitura das Atas nº 

1394, 1395, 1396 e 1397/2018, colocando a seguir em discussão e votação. 

Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir o Presidente 

solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 

1- Projeto de Lei nº 007/2018 do executivo: “Autoriza a abertura de crédito 

especial e dá outras providências.” 2-  Parecer do Projeto de Lei 007/2018/ do 

executivo: Parecer n2 050/2017. Solicitante: Câmara Municipal de Rio 

Novo/MG. Solicitado: Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. 

Assunto: Projeto de Lei n2 007/2018. Trata-se de solicitação, feita pela 

Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de parecer acerca da 

legalidade do Projeto de Lei nº 007/2018, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito especial e da outras 

providências". Conforme exposto na mensagem que acompanha o Projeto, a 

abertura de crédito pretendida visa para pagamento das contribuições ao 

CONASEMS- Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Sem 

delongas e considerando o teor da justificativa e que não cabe a esse Assessor 

emitir opiniões acerca do mérito, passo a emissão de parecer acerca da 

legalidade da pretensão. o crédito especial, que é uma classificação de crédito 

adicional, encontra amparo legal na Lei Federal nº 4.320/64 que assim dispõe. 

"Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 11 - especiais, os 

destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 

específica;" Para a abertura de crédito especial, quando não existe recurso 

disponível, a anulação de dotações já existente é imposta pela  

Lei Federal em seu art. 43, 111 senão vejamos: “Art. 43. A abertura dos 

créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos 

disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de ex- posição 

justificativa. § 19 Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde  

que não comprometidos: 111 - os resultantes de anulação parcial ou total de 
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dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;" No 

presente caso, a proposta do executivo se adéqua à imposição quando em seu art. 

2º demonstra, de forma clara, as dotações a serem anuladas. Portanto, quanto à 

forma, o Projeto ora apresentado não padece de vícios regimentais, legais ou 

constitucionais e deve ser analisado pelo Plenário da Câmara Municipal, 

cabendo aos nobres Vereadores as sua análise e a deliberação quanto ao mérito.  

É o parecer, s.m.j. Rio Novo, 22 de maio de 2018. Eduardo Rodrigues de Lima-

OAB/MG 129.533. 3- Projeto de Resoluçao nº 001/2018 do Legislativo: 

“Institui o regime de adiantamento na Câmara Municipal de Rio Novo-MG”. 4-

Requerimento nº 077/2018. 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 colocação de um  quebra molas na Rua Geraldo 

Magela em frente ao Bar do Dim – Bairro Novo Horizonte. JUSTIFICATIVA:  

“A solicitação se faz necessária para dar mais segurança aos moradores”. Sala 

das Sessões “Messias Lopes”, 23 de maio de 2018. Pedro Gonçalves Caetano -

Vereador proponente.5-Requerimento Nº 078/2018- Autor: Jordão de Amorim 

Ferreira. 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  nivelamento na esquina da rua 

Aristoteles da Paixão com a rua João Carlos Miranda. JUSTIFICATIVA: “ O 

desnível existente vem trazendo risco de capotamento de veículos de grande 

porte, como por exemplo caminhões e caminhonetes, o nivelamento irá trazer 

segurança para os moradores e motoristas que por ali trafegam. Sala das Sessões 

“Messias Lopes”,  25 de maio de 2018. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador 

proponente. Requerimento nº 079/2018. Autores: Vereadores Emanuel Ayres, 

Dionísio Da Dalt 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 a seguinte solicitação: 

Construir TRAFFIC CALMINGS nas proximidades das Escolas Municipais 

Francisca de Gomide Araújo Simões, Cantinho Feliz e Onofre 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 
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segurança dos deslocamentos de pedestres. Neste caso, a instalação dos Traffic 

Calmings proporcionaria maior segurança aos alunos das referidas Escolas, visto 

o grande movimento nos horários de chegada e saída. Sala das Sessões “Messias 

Lopes”, 24 de maio de 2018. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias – 

Vereadores Proponentes. 6- Requerimento nº  080/2017- Autor: Jordão de 

Amorim Ferreira. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sra. 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 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: Sejam 

reiterados os requerimento: Nº 047/2017 - Que Solicita do Executivo Municipal 

pavimentação asfáltica na Rua Circe Dias no Bairro Nova Aurora. 

Nº153/2017- Que Solicito instalação de amplificador (repetidor de sinal) de 

telefonia celular para o distrito de FURTADO DE CAMPOS, trazendo acesso a 

vários meios de comunicação (internet 3G e celular). Sala de Sessões “Messias 

Lopes”, 25 de maio de 2018. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente 

ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 007/2018 do executivo: “Autoriza a 

abertura de crédito especial e dá outras providências.” – Colocado em primeira 

discussão e votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer. 

Aprovado por unanimidade.  2- Projeto de Resolução nº 001/2018 do 

Legislativo: “Institui o regime de adiantamento na Câmara Municipal de Rio 

Novo-MG”. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 

Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse ser o projeto 

uma sugestão sua, que anteriormente somente a mesa diretora ou se estivesse 

acompanhado com algum membro da mesa diretoria é que se poderia fazer 

adiantamento de viagem, e também pelo que ocorreu quando a funcionária Déa 

Louro precisou ir fazer um curso de capacitação em Juiz de Fora, que lhe deu 

uma carona  pois estava indo para Juiz de Fora, disse a ela que   o taxi para se 

locomover na cidade e o ônibus para voltar pegasse a nota e apresentasse na 

secretaria para que fosse reembolsada, não teve como ressarcir por não ter lei 

que amparasse, e que precisou fazer o reembolso com recurso próprio, disse 

ainda que esse projeto regulariza não só a situação de funcionários quando 

houver necessidade de algum curso de capacitação como também aos vereadores 

de não depender de um membro da mesa diretora, pois achava que todos são 

iguais.   Colocado em primeira e única votação, encaminhado para as comissões 

emitirem parecer. Aprovado por unanimidade. 3- Requerimento nº 077/2018. 

Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade.  4- Requerimento Nº 078/2018- Autor: 

Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão Palavra 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedestre
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com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que não constava no 

requerimento mas a esquina em referencia está localizada no Morro de Papagaio 

e esse nivelamento irá manter a segurança dos moradores da motorista. 

Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 5- 

Requerimento nº 079/2018. Autores: Vereadores Emanuel Ayres, Dionísio Da 

Dalt e Daniel Dias. Colocado em primeira e única discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade.  6- Requerimento nº  080/2017- Autor: Jordão de 

Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 

Vereador Daniel Geraldo Dias: Solicitou ao vereador Jordão Amorim 

permissão para assinar juntamente com ele o referido requerimento, por ser uma 

grande necessidade para o distrito, lá existe o sinal, mas não é de qualidade, 

sempre no período eleitoral é feita a promessa  tanto por candidatos a prefeito 

como para vereador, mas nunca foi realizado, e acreditava que dessa vez o 

executivo iria olhar com bons olhos esse pedido de levar esse benefício para 

uma população que vem sendo massacrada dia após dia. Colocado em primeira e 

única votação. Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com 

o vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: Disse ser com muita 

satisfação estarem recebendo hoje nesta casa os amigos rionovenses, Diogo José 

Silva Mendes e Wesley Vieira Moreira para receberem pessoalmente a Moção 

de Aplausos, requerida por ele, vereador Dinísio Da Dalt e Daniel Geraldo Dias,  

com a aprovação dos demais vereadores, com a permissão do Presidente releu a 

justificativa pela qual foi requerida a Moção de Aplauso, e antes de fazer a 

entrega das homenagens a esses dois entusiastas do esporte, disse que gostaria 

de registrar a defesa e apelo da importância do incentivo ao esporte de forma 

geral, a maior potência olímpica do mundo em todos os esporte é os Estados 

Unidos, porque lá os jovens recebem incentivos, recebem bolsas de estudos nos 

colégios e universidades, aqueles que se destacam em alguma modalidade 

esportiva, que quando se refere a esporte o Brasileiro identifica primeiramente o 

futebol, que é o de maior identidade no país, mas todas as outras modalidades 

merecem apoio, pois o esporte pode ser utilizado como uma importante 

ferramenta na educação, ajudando na sociabilidade dos jovens, no ensino da 

disciplina, do respeito e até mesmo do civismo, disse ainda que durante esse  

tempo que estão nesta casa como vereadores, ele e os vereadores Dionísio Da 

Dalt e Daniel Dias, entraram com alguns requerimentos, no sentido de que o 

município incentive mais o esporte, requerimentos variados, como pedindo 

manutenção nas quadras poliesportivas do município, e que  para a do CAIC foi 

feito até reitera, a  qual  o vereador Jordão de Amorim assinou junto, para que as 

quadras sejam usadas da maneira correta, pelos jovens e cidadãos rionovenses, 
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que com iniciativa do vereador Daniel Dias entraram com requerimento pedindo 

transporte e incentivo para os jovens de Furtado de Campos para que pudessem 

participar das aulas das escolinhas de futebol em Rio Novo,  outro requerimento 

que foi uma sugestão dos Senhores Diogo Mendes e Wesley Moreira, para que o 

município cedesse periodicamente aos Clubes de Futebol Prainha e XV de 

Novembro, dois funcionários para ajudar na manutenção dos clubes, pois como 

já havia sido dito nesta casa, são as entidades que ajudam a mover o município, 

e a diretoria dessas instituições, são de pessoas que utilizam de seu tempo e as 

vezes até de recursos próprios para manter essas instituições em funcionamento, 

são voluntários, que a resposta recebida foi que o quadro de funcionários da 

prefeitura é muito escasso, mas iriam verificar a possibilidade, disse que gostaria 

de deixar registrado, a intensão para que seja realmente avaliado, pois como diz 

no próprio requerimento não é para o funcionário ficar por conta será 

esporádico, a ser combinado com a diretoria do clube, e fique registrado o nosso 

apoio aos clubes de futebol, aos amigos do pedal, as artes marciais, aos atletas 

das corridas que vem se desta nas competições e em todas as outras  

modalidades esportivas existentes no município. Palavra com o Presidente 

Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse sempre ter apoiado o  

esporte, que seu primeiro requerimento na casa foi a construção de uma quadra 

de areia;  parabenizou aos homenageados pela aprovação no Curso de 

Arbitragem promovido pela Federação Mineira de Futsal e desejou que outros 

jovens seguissem o exemplo deles. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata 

Marques: Disse que seu esposa promove o Planeta Bola e ele tem tido, ele tem 

tido uma enorme dificuldade em encontrar árbitros na região para estar 

realizando os campeonatos,  e que ele  ficará muito satisfeito quando ela lhe der 

essa notícia. e parabenizou os homenageados pela conquista. Palavra com  

Diogo José Silva Mendes: Cumprimentou a todos os presente e disse que 

gostaria de acrescentar que a Federação Mineira de Futsal circula o estado 

inteiro,  que o curso que e fizeram não é fácil, sair daqui enfrentar estrada e 

passar a sexta-feira e o sábado fazendo curso com vários árbitros da CBF 

participando do curso, essa  qualificação é um curso muito puxado,  mas que é a 

força de vontade e o sonho que faz prosperar, que não podiam perder a 

oportunidade, pois gostavam muito de futsal e de esportes em geral, e que Graça 

a Deus concluíram o curso e estão a disposição da Federação para trabalhar na 

arbitragem de futsal em todo o estado de Minas Gerais. Palavra com Wesley 

Vieira Moreira: Cumprimentou a todos os presentes e disse que primeiramente 

gostaria de agradecer ao seu grande amigo Diogo Mendes que sempre o 

incentivou, agradecer a Deus e ao seu amigo vereador Emanuel Ayres que 
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quando falou com ele que queria fazer o curso o incentivou e ajudou de todas as 

formas, que agora são árbitros federados, o  curso foi intenso, com 50 pessoas 

em sala de aula, começava as 8:00 horas e terminava as 18:00 horas, não foi 

fácil, havia gente de todos os cantos de Minas Gerais e ele e o Diogo Mendes 

estavam representando a Zona da Mata, que estava muito feliz e orgulhoso de 

representar a sua cidade, e quanto ao que havia sendo dito com referencia ao 

futebol do município, muitos o conhecem frente ao XV de Novembro F.C, que 

inclusive o Matheus Prata filho da Vereadora Dulcimar Prata Marques foi 

campeão junto com ele, quando  conversam com pessoas velhas se sentem 

desacreditados do esporte, que muitos dizem que o XV de Novembro FC e o 

Prainha F.C acabaram, e isso não é verdades, eles tem vários garotos com 

qualidade, mas falta um empurrão, que os  meninos de Furtado de Campos, as 

vezes podem não tem uma chuteira, mas se colocar uma nos pés podemos ter um 

Neymar, ninguém sabe qual o potencial desses meninos, parece que ninguém 

quer ver o munícipio ser representado lá fora,  como teve o Hugo, o Gustavo 

(Nim),  Sandrinho que está na China, o Tarcísio e o Romero, e que está na hora 

de colocar outro garoto do município no cenário, o que temos hoje  é o Pablo em 

São João Nepomuceno, Danilo que vai jogar a copa do mundo em Bicas, e eles 

também eram desacreditados, que está na hora de pegar essa garotada no colo e 

colocar dentro do campo mostrar como é, que ele teve incentivo, mas não 

funciona mais como antigamente, hoje está totalmente diferente, mas que 

precisam se impor e olhar pelo esporte, o esporte do município esta diminuindo 

muito, ele e o Diogo estão vendo isso pois viajam para todo lado, que essa 

semana viu que a cidade de Pequeri está chegando em uma final de campeonato, 

que não estava desmerecendo a cidade, mas Rio Novo sempre chegava nas 

finais, que ficava muito triste de não ver isso mais, pois  Rio Novo sempre foi 

uma potência, e hoje estamos perdendo atletas, é preciso dar incentivo para que 

eles fiquem no município. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz 

Xavier de Miranda: Convidou os homenageados Diogo Mendes e Wesley 

Moreira para vir a frente receberem a homenagem, e os Vereadores Emanuel 

Ayres  e Dinísio Da Dalt para fazerem  a entrega. Palavra com o vereador 

Jordão de Amorim Ferreira: Disse ter sido procurado por moradores do Bairro 

Nossa Senhora Aparecida que lhe pediram a reforma do banco em frente a 

capela e um corrimão não escada, e solicitou que fosse encaminhado um 

requerimento ao executivo. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz 

Xavier de Miranda: Convidou a todos os presentes para participarem do 

Sorteio de Prêmios que será realizado dia 30/05/2018 no Acauã Clube e na 

quinta-feira na parte da manhã haverá um passeio ciclístico, e a partir das 12:00 
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horas  no Prainha F.C. haverá o jogo da solidariedade, todos os eventos são em 

benefício da Janina Oliveira que necessita com urgência de uma cirurgia.  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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