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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1485/2019
           Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 17 de dezembro de 2019

Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2019, às 19h00min no “Plenário 
Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Dionísio Da 
Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, 
Guilherme de Souza Nogueira Ivalto Rinco de Oliveira e João Bosco Ferreira 
Pires. Ausente os Vereadores Daniel Geraldo Dias e Emanuel Ayres Costa 
Semêdo do Carmo. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal. Solicitou dispensa da leitura da Ata nº 1421/2019 que foi colocada 
em primeira e única discussão e votação. Aprovada pelos vereadores presentes. 
A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do expediente. 
EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei n nº 020/2019 do executivo “Estima a 
Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Novo para o exercício Financeiro 
de 2020”. 2 Projeto de Lei nº 030/2019 do executivo “Relaciona as Entidades 
que poderão ser contempladas por subvenção social para o exercício de 2020, e 
dá providências”. 3- Emendas ao Projeto de Lei nº 030/2019 do executivo 
“Relaciona as Entidades que poderão ser contempladas por subvenção social 
para o exercício de 2020, e dá providências”: - Emenda Aditiva na letra D- 
Entidade de Promoção Social: Acrescentar o inciso XVII – Subvenção 
Associção Comunitária Projeto Girassol. – Emenda Modificativa  na letra D- 
Endidade Promocão Social Passa a constar: II- Subvenção Refugio dos(as) 
Meninos (as) de Rua:  R$ 2.000,00 – XVII- Subvenção Associação Comunitáira 
Projeto Girassol: R$ 10.000,00. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2019. 
Autoria todos os vereadores. 4- Leitura de Convite: A Escola Estadual 
Olympio Araújo convida para entrega de certificado dos concluintes do ensino 
médio regular de jovens e adultos a ser realizada no Espaço Cultural Professora 
Maria Pinto no dia 17 de dezembro às19 hs. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de 
Lei n nº 020/2019 do executivo “Estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município de Rio Novo para o exercício Financeiro de 2020”. Colcoado em 
primeira discussão e votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer. 
2- Emendas ao Projeto de Lei nº 030/2019 do executivo “Relaciona as 
Entidades que poderão ser contempladas por subvenção social para o exercício 
de 2020, e dá providências”. Colocadas em primeira e única discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  3- Projeto de 
Lei nº 030/2019 do executivo com emenda inserida.  “Relaciona as Entidades 
que poderão ser contempladas por subvenção social para o exercício de 2020, e 
dá providências”. Colocado em primeira discussão, encaminhado para as 
comissões emitirem parecer. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza 
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Nogueira: Disse que esse foi um projeto que foi deliberado nesta casa e 
solicitado ao executivo o envio deste projeto de lei a parte já que dentro do 
orçamento consta as subvenções mas não consta quais a entidades autorizadas a 
receber recurso  e  o projeto deixa isso especificado, deixando claro que os 
repasses são feitos de acordo com a disponibilidade financeira, assim como 
existem entidades que constam no projeto e não estão funcionando, mas que a 
lei garante a elas caso sejam reativadas, possam receber recursos, assim como 
foi inserido outras entidades, os valores detestinados podem ser modificados 
caso veja necessidade e tenha recurso, disse ainda que a importância de ter essa 
lei votada e aprovado e a entidade estar autorizada a receber. Agradeceu a 
presença dos representantes de entidades presentes na sessão. Palavra com o 
Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Agradeceu a presença dos 
representes de entidades presentes e disse que é lamentável a atual situação da 
entidade Jovens da Terceira Idade, com 21 anos de funcionamento e atualmente 
está com sua sede caindo, são vários idosos que frequentam a instituição, e esse 
ano infelizmento não tiveram o apoio que deveriam ter, que está em dívida com 
a instituição pois prometeu fazer uma visita e não consegui fazer, e que hoje 
estão aqui para pedir uma ajuda para se reerguerem, pois de uns oito anos para 
cá tem se ouvido muito o termo Rio Novo já teve. Palavra com o Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador disse que em 2014 quando estava 
na presidência da câmara teve a oportunidade de levar uma reunião da câmara 
para dentro da sede da Terceira Idade, na época foi muito interessante pois 
escutaram muito das pessoas que lá frequentam, não só do grupo com da 
localidade onde os jovens residem, e disse que poderiam firmar o compromisso 
de em 2020, que estará novamente na presidência da câmara, caso a Terceira 
Idade queira nos receber na sede para uma reunião, podemos marcar para todos 
os vereadores irem lá ouvir as solicitações e sair de lá com um comprimisso 
firmado. Colocado em primeira votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Antes de dar início a palavra livre o presidente comentou 
o convite recibo. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda: O Vereador usou a palavra para dizer que esteve 
presente na entrega de certificado das Escolas municipais quanto estaduais  
parabenizar a todas as Escolas Municipais e Estaduais, que fazem de suas 
formaturas um espetáculo. Palava com o Presidente Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira. Disse que após a sessão ordinária haverá uma sessão 
extraordinária para segunda votação dos projetos de nº  020/2019 e 030/2019.  
Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião 
da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata. 

________ausente_____________    
Daniel Geraldo Dias     
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__________________________
Dionísio Da Dalt Netto

___________________________     
Dulcimar Prata Marques     

__________________________ 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

________ausente_____________    
Emanuel Ayres C. S. do Carmo    

__________________________ 
Guilherme de Souza Nogueira

_____________________________    
Ivalto Rinco de Oliveira   

__________________________ 
João Bosco Ferreira Pires

____________________________ 
Jordão de Amorim Ferreira
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