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       ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1480/2019 
               Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 19 de novembro de 2019 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro 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: Daniel 

Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, 

Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo, Guilherme de Souza Nogueira, Ivalto 

Rinco de Oliveira e João Bosco Ferreira Pires. Ausente a Vereadora Dulcimar 

Prata Marques. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal. Solicitou dispensa da leitura da Ata nº 1479/2019 que foi colocada 

em primeira e única discussão. O vereador Daniel Dias se absteve de votar por 

não estar presente na sessão. Colocada em primeira e única votação. Aprovada  

com sete votos favoráveis, uma ausência e uma abstenção. A seguir o Presidente 

solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto 

de Lei nº 11/2019 do Legislativo: “Estabelece diretrizes a serem observadas na 

formulação da Política Municipal de Atendimento às Pessoas com Transtorno 

Invasivo do Desenvolvimento -Autismo”. 2- Projeto de Lei nº 12/2019 do 

Legislativo “Dá denominação de Logradouro Público e determina outras 

providências”. 3- Requerimento nº 114/2019. Autor: Guilherme de Souza 

Nogueira. Ao Exmo. Sr. Vereador Jordão de Amorim Ferreira DD. Presidente 

da Câmara Municipal de Rio Novo O Vereador que abaixo subscreve, requerer 

que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito 

Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita manutenção e 

instalação de encosto nos bancos da Praça Manoel Rodrigues Silva no Distrito 

de Furtado de Campos. Justificativa: As famílias residentes no distrito utilizam 

aquele espaço frequentemente para conversar e interagir em comunidade. É 

necessário que o poder público proporcione um lugar aconchegante e atrativo 

para essas pessoas, sobretudo, contribuirá satisfatoriamente para o 

embelezamento da praça, com bancos novos e reformados. Sala das Sessões 

“Messias Lopes”, 14 de novembro de 2019. Guilherme de Souza Nogueira- 

Vereador Proponente. 4- Requerimento nº 115/2019 Autor: Guilherme de 

Souza Nogueira Ao Exmo. Sr. Vereador Jordão de Amorim Ferreira. DD. 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que abaixo 

subscreve, requerer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao 

Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita 

instalação de uma mureta de proteção no  passeio da Alameda Carlos Camacho, 

acima da Praça Alyrio Ribeiro de Paiva -  Bairro Nova Aurora. Justificativa: 

No local acima mencionado existe um barranco e um passeio muito estreito, e 

qualquer pessoa pode vir a sofre um acidente, portanto solicito as devidas 

atenções para a proteção dos transeuntes. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 14 

de novembro de 2019. Guilherme de Souza Nogueira-Vereador Proponente. 5-  

Requerimento nº. 116/2019. Autor: Todos os Vereadores. À Câmara Municipal 
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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: - Solicita manutenção na rede de 

esgoto e escoamento de água na rua Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro na altura 

do nº1240 em frente a Loja da Ana. Justificativa: Essa solicitação se faz 

necessária, pois os moradores   vêm sofrendo com o mau cheiro devido o 

vazamento das redes de esgoto e pela falta de escoamento  das águas pluviais, 

tornando as rua  um esgoto a céu aberto, e no período chuvoso as águas ficam 

represadas próximo ao nº acima descrito, dificultando a trafegabilidade de 

veículos e pedestres. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 14 de novembro de 

2019.  Jordão de Amorim Ferreira, João Bosco Ferreira Pires, Dulcimar Prata 

Marques, Eduardo Luiz X. Miranda, Emanuel Ayres C. S. Carmo, Guilherme 

Souza Nogueira, Ivalto Rinco de Oliveira, Dionísio Da Dalt Netto e Daniel 

Geraldo Dias. 6-Requerimento nº 117/2019 À Câmara Municipal de Rio Novo 

Os Vereadores que abaixo subscrevem, requererem que após tramitação 

regimental, seja enviada ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu 

Rabello Filho as seguintes solicitações: 1- Todas as Notas de Empenho 

relacionadas a pagamentos a empresa ANA TEREZA APARECIDA DA 

MOTTA FAGUNDES CNPJ: 21.314.260/0001-01 2- Cópia do Processo de 

Dispensa de Licitação para realização de serviços de manutenção elétrica de 

veículos da frota municipal. Justificativa: Solicitamos o envio da documentação 

acima mencionada para apuração de denuncia recebida por esta casa. Sala das 

Sessões “Messias Lopes”, 18 de novembro de 2019. 7- Requerimento nº . 118 

/2019. Autores: Daniel Dias, Dionísio Da Dalt 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 

Municipal a seguinte solicitação: - Cascalhamento URGENTE na Estrada da 

Cachoeira Santa – Morro do Sr. Mário Gomes. Justificativa: O referido trecho 

encontra-se em péssimo estado, sendo necessário colocação de cascalho ou outra 

medida urgente para melhoria, beneficiando produtores, proprietários e todos 

que por ali trafegam. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 de novembro de 

2019.Daniel Dias,  Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 8- Requerimento nº. 

119/2019. Autores: 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 emitida:- 

MOÇÃO DE APLAUSOS para a aluna da Escola Municipal Dr. Onofre Dias 

Ladeira: Isabella Ribeiro Boscato, pelo 1º Lugar em Concurso de Redação. 

Justificativa: A jovem Isabella, aluna da E. M. Dr. Onofre Dias Ladeira, venceu 

o 15º Concurso Literário promovido pela Academia Maçônica de Letras de Juiz 

de Fora e Região, com o tema “Por que devo estudar”. Sua redação foi a melhor 

dentre mais de 280 participantes, sendo alunos de escolas públicas e particulares 
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de Juiz de Fora e outras cidades da região. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 

de novembro de 2019. Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 9-

Requerimento nº. 120/2019. Autores: 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 Municipal a seguinte solicitação: -Retirada de 

entulho na Rua Dr. Custódio Ferreira, em frente ao número 165, Bairro Novo 

Horizonte. Justificativa: Recebemos justa reclamação e conferimos 

pessoalmente a existência de entulho acumulado no referido local causando 

incômodo aos moradores. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 de novembro 

de 2019. Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 10- Requerimento nº. 

121/2019. 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 Municipal a seguinte solicitação: 1) Reiterar 

Requerimento 194/2017, de 21 de setembro de 2017, que solicita melhorias na 

sinalização horizontal e vertical no trevo/rotatória das saídas para Goianá e São 

João Nepomuceno; 2) Implantar/melhorar sinalização de “Reduza a velocidade” 

nas entradas da cidade. Justificativa: A sinalização é insuficiente para 

orientação dos motoristas, principalmente para aqueles que não tem o costume 

de passar por esta região. Para evitar acidentes e proporcionar maior segurança a 

motoristas e pedestres, se faz necessário providenciar sinalização adequada – 

vertical e horizontal – e/ou redutores de velocidade. Sala das Sessões “Messias 

Lopes”, 18 de novembro de 2019. Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel 

Ayres. 11-Leitura de Ofício: Oficio GABIN/CONTAB.344/2019 que 

encaminha Notas de Empenhos com os respectivos comprovantes de 

pagamentos e Balancetes Financeiros dos  meses de Janeiro, Fevereiro, Março e 

Abril de 2019. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 11/2019 do 

Legislativo: “Estabelece diretrizes a serem observadas na formulação da 

Política Municipal de Atendimento às Pessoas com Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento-Autismo”.  Colocado em primeira discussão. Palavra com o 

Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Usou a palavra para comentar 

quanto a importância do projeto, não semente em estarem aprovando como 

também cobrando e atuando junto com o poder executivo, disse ainda que 

gostaria de deixar registrado que a Vereadora Dulcimar P. Marques, havia feito 

uma proposta de emenda no inciso III , que fala da promoção da estimulação das 

pessoas com autismo, mediante emprego de recursos de fisioterapia, 

fonoaudiologia e psicopedagogia, sugerindo que fosse inserido a equoterapia 

que também é utilizada,  hoje a vereadora não está presente, mas poderia estar 

apresentando a emenda para complementar o projeto. Saudou e parabenizou o 

Senhor Eder Vieira Lima  que é um líder nesta questão do autismo no município 
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e  tem uma responsabilidade e uma forma especial de tratar assunto. Palavra 

com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que nos 

últimos anos o autismo vem ganhando uma visibilidade maior, as pessoas estão 

tendo uma outra visão, e com isso o preconceito sendo reduzido, explanou 

quanto as causas, tratamentos e as necessidades de conscientização e da inclusão 

dessas crianças na sociedade, agradeceu a presença dos pais e disse contar com o 

voto de todos os vereadores na aprovação do projeto. Encaminhado para as 

comissões emitirem parecer. Colocado em primeira votação. Aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes. 2- Projeto de Lei nº 12/2019 do 

Legislativo “Dá denominação de Logradouro Público e determina outras 

providências”. Colocado em primeira discussão e votação, encaminhado para as 

comissões emitirem parecer. Aprovado por unanimidade dos vereadores 

presentes. 3- Requerimento nº 114/2019. Autor: Guilherme de Souza Nogueira. 

Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade 

dos vereadores presentes. 4- Requerimento nº 115/2019 Autor: Guilherme de 

Souza Nogueira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado 

por unanimidade dos vereadores presentes. 5- Requerimento nº. 116/2019. 

Autor: Todos os Vereadores. Colocado em primeira e única discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 6- Requerimento nº 

117/2019 Autoria: Todos os Vereadores. Colocado em primeira e única 

discussão. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Justificou 

a solicitação dizendo que na denuncia recebida constava um total de contratação 

de serviço no valor de R$ 7.999,00 (sete mil novecentos e noventa e nove reais) 

e os valores que encontrou nas notas de empenho chegam a R$ 6.437,00 (seis 

mil quatrocentos e trinta e sete reais), é preciso certificar se não existem outras 

notas de empenho que deixaram de ser encaminhada para esta casa, assim como 

é necessário verificar o processo de dispensa de licitação, porque mesmo sendo 

R$1.00 (hum real) a menor do que o valor que necessita de licitação, é preciso 

ter um processo de dispensa de licitação e outros orçamentos, disse ainda que 

analisando as notas de empenho, existe algo de estranho pois foram tiradas notas 

fiscais sequenciais no mesmo dia de cinco em cinco minutos, serviço prestado e 

empenhado no dia 15 de dezembro e pago no dia 28 de dezembro também com 

cheque sequenciado, que realmente existem fatos estranhos, e é preciso esperar a 

remessa dessa documentação para serem analisados e só depois tomada devidas 

providências. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim 

Ferreira: Disse que também analisou as notas e verificou divergência entranhas 

em valores entre peças e vistoria das peças. Colocado em primeira e única 

votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 7- 

Requerimento nº. 118 /2019. Autores: Daniel Dias, Dionísio DaDalt e Emanuel 

Ayres. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes. 8- Requerimento nº. 119/2019. 

Autores: Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira 

e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
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presentes. 9- Requerimento nº. 120/2019. Autores: Daniel Dias, Dionísio 

Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 10- Requerimento nº. 

121/2019. Autores: Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado 

em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 

vereadores presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador 

Guilherme de Souza Nogueira: Parabenizou a Diretoria e Jogadores do 

Prainha Futebol Clube pela conquista da Copa Heleno de Freitas na categoria 

adulto, e solicitou que seja encaminhada uma moção de aplausos pela conquista. 

Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que 

solicitará que seja feita a moção de aplauso e a será  colocada em pauta na 

sessão do dia 03 de dezembro, lembrou aos vereadores e demais presentes que 

na próxima sessão dia 26 de novembro haverá audiência pública sobre a possível 

privatização do Correios.  Palavra com o Vereador Guilherme de Souza 

Nogueira: Solicitou aos demais vereadores que reforçassem o convite para a 

audiência pública e comentou quanto a sua importância. 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 

 

 

______ausente_______________          ____________________________ 

Dulcimar Prata Marques    Emanuel Ayres C. S. do Carmo 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda  Guilherme de Souza Nogueira 

    

 

____________________________  _____________________________ 

Ivalto Rinco de Oliveira    João Bosco Ferreira Pires 

 

 

____________________________   

Jordão de Amorim Ferreira 
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