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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1460/2019 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 18 de junho de 2019 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2019, às 19:00 (dezenove horas), 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, Dulcimar Prata Marques, Eduardo 

Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Guilherme 

de Souza Nogueira, Ivalto Rinco de Oliveira e João Bosco Ferreira Pires. O 

Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou 

dispensa da leitura da Ata nº 1459/2019. Colocada em primeira e única 

discussão e votação. Aprovada com a abstenção do vereador Emanuel Ayres C. 

S. do Carmo por estar ausente na sessão.  A seguir o solicitou que se procedesse 

a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 003/2019 do 

Legislativo. “Dispõe sobre o peso dos materiais escolares transportado pelos 

estudantes e autorização de instalação de armários nas escolas e creches da rede 

Municipal de ensino.” 2- Projeto de Lei nº 004/2019 do Legislativo. “Que 

Regulamenta a circulação e captura de animais soltos e/ou errantes e dá outras 

providências.” 3- Requerimento nº 067/2019 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 a implantação no Município do serviço de 

inseminação artificial em parceria com a Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais e Emater.  Justificativa: Em virtude de o Município ter conseguido um 

botijão de sêmen, seu uso promoverá melhoria do plantel de bovinos de nossos 

produtores rurais, desenvolvendo nossa bovinocultura. Sala das Sessões 

“Messias Lopes”, 12 de junho de  2019. Eduardo Luiz Xavier de Miranda-

Vereador proponente. 4- Requerimento nº. 68 /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: REITERA REQUERIMENTO 13/2019 de 15 de 

fevereiro de 2019. Que solicita extrato das contas específicas vinculadas a 

convênios para realização de obras e esclarecimentos do que falta para execução 

dos serviços; REITERA REQUERIMENTO 17/2019 de 15 de fevereiro de 2019 

Que cobra remessa de prestação de contas mensais do Executivo à Câmara; 

REITERA REQUERIMENTO 18/2019 de 15 de fevereiro de 2019. Que cobra 

esclarecimentos sobre a prestação de serviços da empresa Zepelim Assessoria 

em Comunicação e cópia do processo licitatório. JUSTIFICATIVA: Os 
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esclarecimentos a respeito dos assuntos supracitados, bem como a remessa das 

documentações solicitadas, se fazem necessários para que nós, enquanto 

Vereadores, possamos cumprir com nossas atribuições e buscar responder os 

questionamentos que recebemos dos munícipes. Importante registrar que o não 

atendimento das solicitações poderá implicar na tomada de providências 

cabíveis em razão de responsabilidades. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 

de junho de 2019. Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 5- 

Requerimento nº. 69 /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: 

Substituir Placas de Regulamentação de Trânsito de R-6C para R-6A na Av. Dr. 

Cândido de Oliveira Ribeiro, nas proximidades do nº 865. JUSTIFICATIVA: 

Recentemente a Prefeitura Municipal implantou no referido local placas de 

regulamentação R-6C (proibido parar e estacionar). Atendendo a reivindicação 

de munícipes, solicitamos a substituição pela regulamentação R-6A (proibido 

estacionar). Desta forma, os veículos podem parar pelo menos para embarque e 

desembarque de cidadãos que necessitam descer ali a fim de utilizar serviços 

oferecidos por estabelecimentos situados naquele local. Sala das Sessões 

“Messias Lopes”, 17 de junho de 2019. Daniel Dias, Dionísio Dadalt                       

e Emanuel Ayres. 6- Requerimento nº. 70 /2019. Autores: Vereadores Daniel 

Dias, Dionísio Dadalt, 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: Continuação da limpeza do Córrego de Furtado de Campos 

– EM CARÁTER DE URGÊNCIA. JUSTIFICATIVA: Reiteramos a cobrança 

para continuação da limpeza do Córrego de Furtado de Campos, atendendo justa 

reinvindicação de moradores e proprietários que estão tendo transtorno e 

prejuízos com a situação. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de junho de 

2019. Daniel Dias, Dionísio Dadalt e  Emanuel Ayres. 7-Leitura do Ofício nº 

9007/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que encaminha 

parecer prévio da prestação de contas  do executivo referente ao ano de  2017. 8- 

Leitura de Ofício nº 157/2019 do Gabinete do Prefeito Municipal: que 
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responde aos requerimentos dos Edis de nº 037/2019, 050/2019. 9- Leitura de 

Ofício nº 158/2019 do Gabinete do Prefeito Municipal: que responde aos 

requerimentos dos Edis de nº 039/2019, 046/2019, 047/2019, 048/2019 e 

049/2019. 10- Leitura de Ofício nº 159/2019 do Gabinete do Prefeito 

Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 044/2019, 053/2019.  

11- Leitura das Leis Sancionadas: - Lei nº 1.287/2019  - Projeto de Lei nº 

004/2019 “Regulamenta os descontos incidentes sobre a remuneração, 

aposentadoria e pensão e dá outras providência.”  - Lei nº 1.296/2019  - Projeto 

de Lei nº 010/2019 “Autoriza alienação de imóveis e dá outras providências.”  -  

Lei nº 1.295/2019  - Projeto de Lei nº 002/2019 “Autoriza execução de obras 

de infraestrutura em loteamentos particulares e dá outras providências.”  - Lei nº 

1.298/2019  - Projeto de Lei nº 012/2019 “Insere os §§ 5º e 6º ao art.3º da lei 

municipal nº 1023/2008 e dá outras providências.”  - Lei nº 1.297/2019  - 

Projeto de Lei nº 011/2019 “Dispõe sobre a Politica Municipal de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente de Rio Novo-MG, e dá outras 

providências.” 12- Ofício nº 7607297/2019 – GERAT-MG. A Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos responde  ao ofício CM/2019/48 da Câmara 

Municipal de Rio Novo quanto ao questionamento de haver ou não possibilidade 

de fechamento da Agência de Rio Novo. 13- Convite: “Os Poderes Executivo e 

Legislativo de Rochedo Minas e Comissão Organizadora convida para a 14ª 

ExpoAgro e Concurso Leiteiro com coquetel n a sexta-feira dia 21 de junho às 

20hs na Creche Municipal.”  14-Convite: “O Prefeito, a Vice Prefeita e o 

Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Divinésia convidam para a 

XXIII ExpoAgro a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de julho do corrente ano.”  

15- Convite: “A Escola Estadual Olympio Araújo  para o VI Sarau Literário a 

ser realizado no dia 19/06/2019 às 19hs no Espaço Cultural Professora Maria 

Pinto. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 003/2019 do Legislativo. 

“Dispõe sobre o peso dos materiais escolares transportado pelos estudantes e 

autorização de instalação de armários nas escolas e creches da rede Municipal de 

ensino.” Colocado em segunda discussão, encaminhado para a comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final. Colocado em segunda votação. Aprovado 

por unanimidade. 2- Projeto de Lei nº 004/2019 do Legislativo. “Que 

Regulamenta a circulação e captura de animais soltos e/ou errantes e dá outras 

providências.” Colocado em primeira discussão, encaminhado para as comissões 

emitirem parecer. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: 

Disse que há uns dois meses atrás tiveram uma reunião para discussão previa 

quanto o projeto juntamente com o assessor jurídico da casa, onde foi solicitado 

a ele a elaboração do projeto lei,  que extraoficialmente foi aprovado por aqueles 

que se encontravam presentes  na reunião, disse ainda que o  projeto ficou 
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objetivo, e acreditava na aprovação do mesmo na data de hoje por unanimidade, 

e que gostaria de deixar registrado que não da alçado do legislativo a questão 

das multas  e da regulamentação dos locais que poderão abrigar os animais, e 

que o legislativo fez tudo que estava ao seu alcance. Agradeceu ao Assessor 

Jurídico Dr. Eduardo Lima pela elaboração do projeto e solicitou que após sua 

aprovação o mesmo fosse divulgado  nas redes sociais. Palavra com o 

Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que a divulgação 

será feita e que está pensando em lançar uma campanha de conscientização nos 

próximos meses para que não volte a ocorrer acidentes como o ocorrido há 

alguns meses. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: A 

Vereadora disse que o projeto foi um grande passo, desejou que o próximo 

Projeto de Lei elaborado por esta casa seja de obrigatoriedade do uso refletores 

em veículos de tração animal com aplicação de multas em caso de 

descumprimento. Colocado em primeira votação. Aprovado por unanimidade. 3- 

Requerimento nº 067/2019 Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado 

em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 4- 

Requerimento nº. 068 /2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt 

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

por unanimidade.  5- Requerimento nº. 069 /2019. Autores: Vereadores Daniel 

Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única 

discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 6- Requerimento nº. 070 

/2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres. 

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

Antes de dar início a palavra livre o Presidente comentou sobre as  

correspondências recebidas e com referência ao ofício do Tribunal de Contas o 

presidente informou que será disponibilizado para cada comissão uma cópia 

para que seja analisado e votado, e que o prazo para esta votação é de 120 dias. 

Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que no 

início do mandato foi votado a prestação de contas do executivo referente ao ano 

de 2015, e questionou quanto a não terem recebido as  prestação de contas do 

ano de 2016. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim 

Ferreira: Disse que  solicitaria a secretária que averiguasse o motivo de ainda 

não ter sido encaminhado pelo Tribunal de Contas  a prestação de contas do  

exercício de 2016. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Eduardo 

Luiz Xavier de Miranda: Solicitou que em nome de todos os vereadores fosse 

encaminhada uma moção de aplauso para o Senhor Fernando Vieira pela 

trabalho realizado por ele na recuperação da quadra poliesportiva do Bairro 

Mangueira. Convidou a todos para participarem da festa que será realizada pela  

Escola de Samba Mocidade Dependente de Rio Novo  na Pousada Nossa Terra 

nos dias 21 de 22 de junho. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de 

Amorim Ferreira: Disse estar de acordo com a moção de aplauso,  achava a 
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atitude do Senhor Fernando Vieira muito louvável, e na próxima sessão 

colocaria a moção de aplauso  em votação. Palavra com o Vereador Emanuel 

Ayres Costa Semedo do Carmo: Perguntou ao presidente sobre a votação da  

Lei de Diretrizes Orçamentárias. Palavra com o Presidente Vereador Jordão 

de Amorim Ferreira: Disse que  o Vereador Guilherme Nogueira informou que 

irá apresentar  uma emenda, e o Projeto será colocado em votação na próxima 

sessão,  informou que devido ao prazo para aprovação do projeto será realizado 

sessão extraordinária para segunda votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: Solicitou  

que seja feito consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado  sobre a analise 

das contas do exercício de 2016, disse que deve haver algo errado já que o 

exercício de  2017 já chegou. O Presidente disse que a consulta será feita. 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  Guilherme de Souza Nogueira 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Ivalto Rinco de Oliveira    João Bosco Ferreira Pires 

 

 

____________________________  

Jordão de Amorim Ferreira 
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