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           ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1442/2019
 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 12 de março de 2019

Aos 12 (doze) dias do mês março de 2019, às 19:00 (dezenove horas), no 
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do  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, 
Guilherme de Souza Nogueira,  Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira 
Pires. Ausente a Vereadora Dulcimar Prata Marques. O Presidente Vereador 
Jordão de Amorim Ferreira declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal. Solicitou a dispensa da leitura da Ata nº 1441/2019. Colocada em 
discussão e votação. Aprovada com a abstenção do Vereador Emanuel Ayres 
Costa Semêdo do Carmo por não estar presente na referida sessão.  Antes de dar 
início a leitura do Expediente o Presidente concedeu a palavra ao Exmo. Sr. 
Prefeito Ormeu Rabello Filho: Palavra com o Prefeito Sr. Ormeu Rabello 
Filho: Cumprimentou a todos os presentes, agradeceu ao Vereador Emanuel 
Ayres que trouxe a notícia de que o Deputado Júlio Delgado destinou ao 
município uma verba para compra de equipamentos no valor de R$100.000,00 
(cem mil reais) e pediu ao vereador que agradecesse ao Deputado em nome do 
município. Disse que primeiramente gostaria de falar com referencia a casa das 
mangueiras, que existe uma emenda pedindo que a casa seja construída até 
dezembro deste ano, quando pediu até 31 de dezembro de 2020, foi por ser o 
tempo que terá como prefeito, que desde o início do mandato vem conversando 
como Ministério Público e outras entidades, que hoje o município não tem uma 
previsão de despesas, é de conhecimento de todos que no ano anterior  o estado 
reteve do FUNDEB recurso na ordem do município no valor de R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais), e graças a todos os funcionários da prefeitura e a todos os 
secretários, conseguiram não atrasar com o funcionalismo público, 
principalmente com as professoras, e quando pedem um prazo maior é 
justamente para cumprir com aquele prazo, que a proprietária não está pedindo 
nada mais nada menos, que seja construído uma casa do mesmo  tamanho no 
lote que é dela, que na realidade ela está doando a área para a prefeitura, 
evidente mente ela quer a casa dela, que não pode serrar a casa e jogar um 
pedaço  fora e deixar o restante dentro do terreno, então teremos que construir 
uma casa, é uma obra que varias pessoas prometeram em campanha e  não 
cumpriram, vereadores que passaram por esta casa cansaram de fazer 
requerimento para a realização desta obra, todos sabem que aquele local é um 
perigo para a proprietária, quando pediu 31 de dezembro de 2020 e esta casa 
deveria respeitar esse prazo, que ele é o executivo e sabe das demandas e 
necessidades do município, e tem certeza que qualquer um que ocupar esse 
cargo, não irá fazer tudo, mas pelo menos o que tratar tem que cumprir, que 
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mandou o projeto para a câmara para que ficasse dentro da transparência, para 
amanhã não dizerem que o prefeito está fazendo as coisas sem transparência, 
como divulgam alguns fake que o município não tem transparência, que se 
comprometia em fazer a casa até 31 de dezembro. Disse que a cada hora tem 
uma demanda nova, que hoje  assinou um Termo de Compromisso de uma ata 
com o Poder Judiciário onde terá que conseguir uma área  3.000m² para a 
construção da nova sede Fórum, que o Estado de Minas Gerais através do 
judiciário  quer  construir  uma novas sede para o  Fórum,  os municípios de 
Guarani e Rio Pomba já cederam e São João Nepomuceno também vai ceder 
uma área, e perguntou  se não cederem será que a nossa comarca irá ficar aqui? 
Que ele tem o dever de viabilizar essa obra, que é uma obra no valor de R$ 
4.250.000,00 (quatro milhões duzentos e cinquenta mil reais) ou um pouco mais, 
que no seu ponto de vista não podem deixar passar essa oportunidade, terá que 
ter um sacrifício do município, para adquirir essas áreas novamente, e a proposta 
que teve, foi  de uma área em frente de onde vai ser construída a rodoviária no 
Bairro Cerâmica, são dois ou três proprietários, que adquiriram por um valor 
baixo dentro de um processo licitatório, tudo lícito, mas que se  não tiverem 
intenção de fazer nada no local, que devolva para o município, ou até mesmo o 
município permute esse lotes com outros futuros lotes para eles trazerem suas 
empresas deles, mas no momento o município precisa desses lotes, que estava 
passando isso para os vereadores entenderem como é complexo você administrar 
um município, disse ainda que a  família não irá ficar sem teto, que 
evidentemente o município irá pagar o aluguel para eles, e quanto mais rápido 
terminarem a obra, mais rápido deixarão de pagar o aluguel, e pediu  ao 
vereadores que com referência ao projeto da mangueira que olhem com carinho 
pois o bairro precisa dessa obra, e disse que até o dia 31 de dezembro do 
corrente ano ele não se comprometia  em construir a casa, que se comprometia 
em até 31 de dezembro de 2020 entregar a casa pronta. Palavra com o 
Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Perguntou ao Prefeito  se o prazo não 
poderia ser reduzido para julho ou agosto, argumentando que o prazo para 31 de 
dezembro de 2020 seria o ultimo dia de seu mandato e ele poderia não cumprir 
deixando para o próximo prefeito. Palavra como Prefeito Ormeu Rabello 
Filho:  disse que suponde que ele coloque o prazo para 30 de setembro,  se ele 
não construir a casa neste prazo a oposição irá poder se levantar num palanque e 
dizer que sou um homem que prometo e não cumpro, e perguntou ao vereador se 
estava bom assim, e disse que poderia ser colocado o prazo até 30 de setembro, 
disse ainda que era de conhecimento de todos que ele pretende ser candidato a 
reeleição, então se até 30 de setembro de 2020 a construção da casa não estiver 
concluída, aquele que for meu adversário poderá usar dessa formula para tentar 
me derrubar,  se todos concordarem pode colocar até setembro, mas garantiu ao 
vereador que irá entregar a casa antes desta data, se possível  este ano, mas 
como acabou de falar existem algumas prioridades, e disse que se hoje  tiver que 
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priorizar entre a obra da mangueira e o Fórum, irá priorizar o Fórum, pois será 
uma catástrofe para  o município perder uma comarca, mas tem certeza que o 
município poderá horar o compromisso, evidentemente com o apoio da câmara, 
com projeto de lei, posteriormente com contrato entre as parte, que não se 
importa de reduzir 3 meses no prazo pois tem certeza que terminará antes. 
Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Agradeceu ao Prefeito por 
acatar a sugestão. Palavra com o Prefeito Ormeu Rabello Filho: Disse que 
gostaria de agradecer e in formar aos vereadores que o Deputado Euclides 
Petersen colocou R$200.000,00 (duzentos mil reis) para a saúde e deverá 
colocar mais alguma emenda, que nenhum deputado novo tem emenda par esse 
ano, mas  pelos noticiários o Presidente Jair Bolsonaro irá passar uma emenda 
extra para aqueles que foram eleitos em primeiro mandato, disse ainda que 
estava encaminhando para todos aqueles deputados que foram votados dentro do 
município, uma carta colocando o município aberto pra qualquer deputado que 
queira ajudar, e que não irá omitir aqueles deputados que de fato tem ajudado ao 
município, comentou também que a deputada Margarida Salomão ficou de 
colocar R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a construção de 
uma quadra. Ainda com referente ao projeto da obra no bairro mangueira, que o 
prazo poderia ser 30 de setembro de 2020, que é uma obra importante para o 
bairro, vários outros prefeitos prometeram vários vereadores prometeram e não 
cumpriram, e que mesmo não prometendo em campanha irá fazer, não semente 
esta obra, mas irá fazer outras, que a sua maior preocupação será quando 
conseguirem a obra da ponte sobre o rio Caranga e irá sair na estrada do 
Caranguejo,  que já ganharam do estado os tabuleiros e as vigas, o projeto já está 
pronto e está tentando viabilizar as cabeças, e esta tentando viabilizar a 
construção sem que o município precise utilizar recursos próprios para a 
construção das cabeças, disse aos vereadores que se algum deles tiver um 
deputado que queria fazer essa doação o executivo está pronto para fornecer o 
projeto, e que seja mostrado para a população quem é que tem ajudado Rio 
Novo, e quem só vem pegar voto. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo 
Dias:  Parabenizou o Prefeito pela obra de pavimentação asfáltica realizada no 
bairro mangueiras, disse que pediu prazo no projeto da construção da casa, e  fez 
a emenda modificativa, reduzindo o prazo, que não havia colocado essa questão 
política, que em conversa com a proprietária D. Maria ela lhe disse saber que a 
casa estava em lugar impróprio, que não queria sair de sua casa, mas sabia que 
tinha que sair, e pediu ao Sr. Prefeito a realização dessa obra o quanto antes, 
pois a pessoa mais de idade tem um apego maior as suas coisas, que sabe que é 
uma questão estrutural, que hoje ele e o vereador Emanuel estiveram no local, e 
verificaram que realmente existe  risco de acidente, tanto pra quem transita pelo 
local como para a proprietária do imóvel, que sua sugestão foi nesse sentido, que 
não levou para o lado político, ou por ser ano de 2020 um ano político, disse 
ainda que  pagar um ano a menos de aluguel é o um custo a menos para o 

3



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000

Fone: 32 -32741132-Geral-/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br

município, e mais uma vez parabenizou ao prefeito pela excelente obra realiza 
no bairro Mangueira. Palavra com o Prefeito Ormeu Rabello Filho: Disse que 
gostaria que constasse em ata, que desde o primeiro dia que procurou a D. 
Maria, proprietária do imóvel e seus familiares, em momento algum eles 
colocaram obstáculos, e isso é importante, que ela não tinha a necessidade de ter 
esse transtorno, e pagar o aluguel para ela é o mínimo que a prefeitura pode 
fazer, e também deixar claro que não está sendo comprado o espaço dela, 
simplesmente a construção será feita dentro do próprio terreno e nas mesma 
medidas construída existente hoje, que ela  merece o titulo de Cidadã 
Benemérita por abrir mão do espaço, que a construção da casa não está irregular 
nem ilegal, pois a casa já existia quando a rua foi feita, assim como o 
proprietário posterior Sr. Heitor que também abriu mão, pois na escritura dele 
consta aquela pedaço, que no início estava contestando o problema da rampa, 
pois não queria que fosse retirada por dar acesso a garagem, que foi até ele e 
explicou que infelizmente o projeto havia sido feito com uma canaleta na 
beirada, e a Caixa Econômica só faria o pagamento  a Empreiteira quando 
estivesse tudo concluído, inclusive a canaleta, e para fazer a canaleta era preciso 
retirar não só a rampa dele como também do Senhor Fernando, mas que depois 
que fizerem a canaleta e estiver tudo aprovado, podem fazer novamente a rampa, 
o Sr. Heitor  também merece um voto de congratulações por ter aberto mão do 
espaço, pois também poderia ter construído sua residência no mesmo 
alinhamento da residência da D. Maria. Palavra com o Vereador Guilherme 
de Souza Nogueira:  O vereador usou a palavra da dizer que era preciso 
ressaltar a resolutividade desse problema, e disse ser uma felicidade ter o senhor 
prefeito aqui nesta câmara, porque de 2013 a 2016 não tiveram a oportunidade 
de ter um chefe do executivo fazendo esse debate, um debate de qualidade e que 
agrega nas discussões dessa casa,  disse ao Prefeito que a mesma felicitação que 
de dava a ele nessa questão, dava também na resolução deste problema, que  de 
2013 a 2016 todo os anos foram reiterados pedidos de providências com relação 
a esse problema, que acompanhava a câmara antes de 2013 e essa era uma 
demanda antiga desta casa, que é um marco tanto do poder executivo, como do 
legislativo também, disse que o legislativo através da pessoa do Prefeito Ormeu 
Rabello Filho, na agilidade dele  resolver esse problema, e  ficará registrado que 
a câmara aprovou juntamente com o executivo, e que isso deixa uma marca nos 
trabalhos da câmara, disse ainda que era preciso ressaltar também a noticia da 
construção do Fórum, perder a comarca seria uma tragédia para o município, 
nos dá a oportunidade de através desse imóvel ter um Juiz efetivo e um defensor 
público novamente na comarca, que a partir do momento que tivermos o tribunal 
de justiça fazendo um investimento vultuoso, se renova a esperança de não 
estarmos esquecidos, é preciso analisar também pelo lado financeiro, pois uma 
obra no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) irá gerar muitos 
empregos, disse que mediante uma conversa que teve com o Sr. Prefeito, tem 
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certeza que o executivo irá precisar muito da câmara na questão dos projetos, e 
deixou de antemão os vereadores atentos pois pode haver necessidade de sessões 
extraordinárias para agilizar os projetos não dando margem alguma para que se 
perca essa obra, e reiterou que quando retornou a esta casa uma das coisas que o 
deixava muito motivado em estar de volta de volta no legislativo, era saber que 
o ano de 2019 será um ano de muitas dificuldades, tivemos um impacto muito 
grande com a retenção de recursos constitucionais no ano anterior, esse ano com 
o novo governo tiveram um pequena retenção,  mas será um ano muito 
importante para o desenvolvimento do município, que já existem recursos de 
posse do município, para construção de rodoviária, asfalto, calçamento, e para 
tanto, será muito importante o trabalho da câmara, que tem certeza que será um 
ano produtivo e de evolução, e disse que estará nesta casa pronto para discutir e 
debater sobre essas questões aprovando projetos para o bem do município, que 
as vezes pessoas que são contrárias dizem que tem que votar contra porque o 
prefeito é o Sr. Ormeu, mas que não era assim, que ele está aqui como líder do 
município, e desejou que ele continue com esse trabalho mesmo com todas as 
dificuldades, um trabalho que continue dando resultados para o município, e 
disse ainda ao prefeito que ele poderia continuar contando com seus serviços, e 
com o seu trabalho frente a seu mandato na câmara dos vereadores. Palavra 
com o Prefeito Ormeu Rabello Filho: Com referência a construção da nova 
sede do Fórum, disse que do recurso de aproximadamente R$4.250.000,00 
(quatro milhões duzentos e cinquenta mil reais) 5% fica para o município, sendo 
assim fica para o município em torno de R$200.000,00 (duzentos mil reais), se 
hoje a prefeitura precisar desse valor, não tem, estão trabalhando sempre no 
limite, isso da para ter uma noção da necessidade dessa obra para o município, 
mas para isso necessita primeiramente trazer os lotes para o município, e  que 
tem quinze dias para resolver essa questão e adiantou que chegará um projeto 
em caráter de urgência urgentíssima. Disse que existe uma oportunidade impar 
para o município que é a aquisição do prédio da antiga Lacreme, o prédio tem 
15.000m² de terreno e 2.300m² de obra, o qual no primeiro leilão pelo valor de 
R$860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais) não foi arrematado,  também não 
foi arrematado no segundo por R$525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil 
reais), disse ter uma sugestão, e que como disse o Vereador Guilherme Nogueira 
será um marco para esta casa, e disse que existe alguns patrimônios do 
município que poderiam ser leiloados e os recursos destinados para a compra 
deste imóvel, é um imóvel onde poderá ser colocado todo o setor de transporte, 
todo o setor de obras, terá um terreno onde pode ser construído um CAPS e mais 
um PSF dentro do município, existe um terreno comprado para a Sede da 
Câmara, que hoje já está inútil para o município, e estava passando essa ideia 
para os vereadores, porque se esse imóvel cair em mãos particulares ele não 
poderá servir ao munícipio, que por R$525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco 
mil reais) precisam fazer um esforço e adquirirem o imóvel para o município, 
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isso reduziria custo de aluguel como disse o vereador Daniel Dias, atualmente 
município tem em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais) de despesas com 
alugueis, que vinha estudando essa ideia de adquirir o  imóvel sem pesar nos 
cofres do município, e sugeriu que os vereadores fossem analisando e discutindo 
essa ideia. Disse que estava indo a Belo Horizonte entrar em contato com o 
Governo e saber como foi feita a doação do prédio do Fórum, que anteriormente 
pertencia ao município, e Prefeito Ronaldo Borges doou o prédio para o Estado 
construir a sede do Fórum, que ver na escritura como foi feito a doação, no 
momento que construir a nova sede, a sede atual sai do judiciário e passa para o 
estado, e já vai começar a trabalhar para esse imóvel vir para o município, pois é 
o mínimo que o estado pode fazer para um município que está doando um 
terreno, prédio esse que pode abrigar a sede da prefeitura, a câmara ou um 
museu, que as sugestões são várias, que só precisam continuar fazendo o que 
estão fazendo agora, que é plantar uma semente, e ver se essa semente cresce e 
vira um árvore para futuramente poderem colher os frutos. Palavra com o 
Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Agradeceu  ao Prefeito 
pela presença e esclareceu que o Projeto de Lei 008/2019 será colocado em 
pauta na próxima sessão devido as emendas aditivas e modificativas terem 
chegado de última hora. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: Sugeriu que já que o Projeto não entrará em pauta por essa questão, 
que já fosse convocada um sessão extraordinária para a próxima terça-feira dia 
19, para votação do mesmo, devido a urgência de se  finalizar a obra, disse ainda 
que se a convocação for feita agora, mesmo que algum vereador venha a faltar, 
já tem legalidade para abrir uma extraordinária. Palavra com o Presidente 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse ter sido uma ótima colocação e 
perguntou se todos estavam de acordo. Estando todos os vereadores de acordo o 
presidente fez a convocação e disse que a vereador Dulcimar Prara Marques 
seria informada através de ofício por não esta presente nesta sessão. A seguir 
solicitou ao 2º Secretário Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda que 
procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 
006/2019 do Executivo: “Autoriza adequação dos Anexos I da Lei nº 1.101 de 
2+/06/2012 e dá outras providências”. 2- Projeto de Lei nº 007/2019 do 
Executivo: “Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do 
município de Rio Novo e dá outras providências”. 3- Projeto de Lei nº 
009/2019 do Executivo: “Autoriza o pagamento do Piso Nacional aos Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias que menciona”. 4- 
Requerimento nº. 027/2019 Autoria: Eduardo Miranda e Emanuel Ayres. Ao 
Exmo. Sr. Vereador Jordão de Amorim Ferreira. Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo. Ref.: MOÇÃO DE APLAUSO. Os vereadores que 
abaixo subscrevem requerem à Mesa Diretora desta Câmara que, após 
apreciação do plenário, seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO ao Grêmio 
Recreativo Escola de Samba Unidos de Barrabás, pela  participação no carnaval 
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2019. Sala das Sessões, 08 de março de 2019. Eduardo Luiz Xavier de Miranda 
e Emanuel Ayres C. Semedo do Carmo. 5- Requerimento nº.  028/2019-
Autoria: Eduardo Miranda e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador Jordão de 
Amorim Ferreria Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: MOÇÃO 
DE APLAUSO. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem à Mesa 
Diretora desta Câmara que, após apreciação do plenário, seja enviada MOÇÃO 
DE APLAUSO ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Dependente 
de Rio Novo pela  participação no carnaval 2019. Sala das Sessões, 08 de março 
de 2019.Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Emanuel Ayres C. Semedo do 
Carmo. 6- Requerimento nº. 029/2019. Autoria: Eduardo Miranda e Emanuel 
Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador Jordão de Amorim Ferreira Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: MOÇÃO DE APLAUSO. Os vereadores 
que abaixo subscrevem requerem à Mesa Diretora desta Câmara que, após 
apreciação do plenário, seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO  a  Associação 
dos Representantes dos Blocos Carnavalescos de Rio Novo pela  participação no 
carnaval 2019. Sala das Sessões, 08 de março de 2019. Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda e Emanuel Ayres C. Semedo do Carmo. 7- Requerimento nº. 
030/2019. Autores: Jordão de Amorim Ferreira. Exmos. Srs. Vereadores da 
Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que abaixo subscrevem, requerem 
que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito 
Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita que a Avenida 
Governador Valadares em toda a sua extensão seja proibido estacionar veículos 
nos dois sentidos. Justificativa: “Por ser uma Avenida estreita, ter veículos 
estacionados nos dois sentidos dificulta o transito,  sendo que parte da avenida já 
existe tal sinalização de proibido estacionar”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 
08 de março de 2019. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 8- 
Requerimento nº. 031/2019. Autores: Vereadores Dionísio Dadalt, Daniel Dias 
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: 
Providências urgentes com referência ao Bairro Lagoinha: 1-As ruas encontram-
se em péssimo estado, com muitos buracos; 2- Capina e limpeza das ruas e 
acessos; 3-Seja cumprido o cronograma de coleta de lixo. Justificativa: Trata-se 
de mais uma reiteração, apelando para que o Executivo Municipal atenda às 
reinvindicações dos munícipes, residentes da referida localidade, cuja situação 
só se agrava, dado o descaso evidente. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 11 de 
março de 2019. Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 9- Leitura de 
Correspondência: “Que o Motoclube Companheiros do Asfalto encaminha 
solicitando apoio financeira para a realização do primeiro “Rio Novo Motofest” 
(encontro de motociclistas) que será realizado com a parceria do Prainha Futebol 
Clube no dia 04 de maio do corrente ano. 10- Leitura de Ofício: Ofício-circular 
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nº 010/2019 da Justiça Eleitoral Juízo da 235ª  Zona Eleitoral de Rio Novo-MG 
que comunica que encontra-se afixado neste Cartório Eleitoral o Edital nº 
005/2019, contendo a relação de eleitores que deixaram de votar nas três ultimas 
Eleições e não justificaram o seu voto. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 
006/2019 do Executivo- segunda votação: “Autoriza adequação dos Anexos I 
da Lei nº 1.101 de 29/06/2012 e dá outras providências”. Encaminhado para a 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para  emitir parecer final. 
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. 2 -Projeto de Lei nº 007/2019 do Executivo – segunda 
votação: “Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do 
município de Rio Novo e dá outras providências”. Encaminhado para a 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para  emitir parecer final. 
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. 3- Projeto de Lei nº 009/2019 do Executivo - segunda 
discussão: “Autoriza o pagamento do Piso Nacional aos Agentes Comunitários 
de Saúde e Agentes de Combate a Endemias que menciona”. Encaminhado para 
a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emitir parecer final. 
Colocado em segunda discussão. Palavra com o Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira: O vereador usou a palavrada para dizer que gostaria de deixar 
registrado que é muito bom poder estar votando todos os reajusto no mesmo dia, 
pois fica uma procedimento igualitário entre os servidores. Com referencia aos 
agentes comunitários, e aproveitando a presença de duas funcionarias do setor 
aqui hoje nesta casa, disse que no dia 07 de fevereiro do corrente ano, o governo 
federal repassou a competência referente ao piso dos agentes referente a janeiro 
e que logo após confirmado foram realizados os tramites formais para apresentar 
esse projeto de lei na câmara, que foi apresentado uma semana antes do 
carnaval, e está sendo votado hoje para que a prefeitura possa ter autorização 
para proceder o pagamento do piso, deixou registrado que no Art. 4º da lei 
consta que a Lei entra em vigor na data da sua publicação e provavelmente 
deverá ser publicada ate o final desta semana ou início da outra, com efeito 
retroativo a janeiro, sendo assim não haverá prejuízo algum aos profissionais 
Agentes Comunitários e Agentes de Endemias, deixou registrado que o ultimo 
reajusto aprovado no piso dos profissionais foi em 2014, passando para valor de 
R$ 1.014,00 (hum mil e quatorze reais), apesar da prefeitura ter concedido ao 
agentes o mesmo reajuste dos servidores no ano anterior, de 2014 até 2019, ou 
seja cinco anos depois é que o piso foi readequado, por esse motivo nesta 
proposta, já dentro do projeto de Lei 13.708/2018, foi inserido um 
escalonamento na tentativa de tirar essa defasagem no piso, para este ano está 
previsto R$1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais) e já definido os 
valores para os próximos anos, mas mediante as legalidades todos os anos será 
necessário passar pela câmara, mas já é uma garantia de que o agentes terão seus 
pisos garantidos pelos próximos três anos, agradeceu as funcionárias aqui 
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presentes pelo tempo que trabalharam juntos e pediu que levassem a noticia ao 
demais funcionários assim como os seus agradecimentos. Palavra com o 
Vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse que o vereador Guilherme 
ressaltou bem o que ele iria falar, que foi procurado por algums Agentes 
Comunitárias de Saúde, com relação a não terem recebido o reajuste no início de 
março, que explicou que o projeto não havia sido votado a tempo do fechamento 
da folha de pagamento devido a feriados, mas que é retroativo conforme consta 
no art. 4º, e tanto os Agentes de Saúde e Agentes de Endemias, não terão 
prejuízos com relação aos seus vencimentos, e que de acordo com a Lei 13.708 
de 14 agosto de 2018, o reajuste de 2019 o salario passa para  R$1.250,00 (hum 
mil duzentos e cinquenta, no ano de 2020 será R$1.400,00 (hum mil e 
quatrocentos reais) e no ano de 2021 será R$ 1.550,00 (hum mil quinhentos e 
cinquenta reais). Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Agradeceu a presenças das Agentes de Saúde presentes e disse que o 
reajuste é mais que merecido, sendo esta uma função de muita responsabilidade. 
Disse que com referencia ao requerimento nº 011/2019 de sua autoria e que foi 
assinado pelos demais vereadores, informou o mesmo não foi destinado aos 
agentes de saúde e sim dos médicos do PSF I e II. Colocado em segunda 
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 4- 
Requerimento nº. 027/2019 Autoria: Eduardo Miranda e Emanuel Ayres. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Guilherme 
de Souza Nogueira: Fez uso da palavra para dizer que o carnaval no nosso 
município transcorreu sem graves ocorrências como ocorreu em algumas 
cidades da região, e para parabenizar os presidentes das Escolas de Sambas e os 
lideres dos blocos pelo trabalho realizado, abrilhantando o carnaval, e pediu 
permissão aos vereadores proponentes para assinar com eles os requerimentos 
de nº 027, 028 e 029 de 2019. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier 
de Miranda:  Disse não ter objeção quanto ao Vereador Guilherme Nogueira 
assinar os requerimentos, disse ainda que neste ano começaram a resgatar o 
carnaval na cachoeira do Calixto que havia disso esquecido, e parabenizou o 
trabalho realizado pela prefeitura e pela polícia militar proporcionando um 
carnaval tranquilo para moradores e visitantes. Palavra com o Presidente 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Parabenizou as Escolas de Samba e 
Blocos Carnavalescos. Pediu permissão para assinar também os requerimentos 
de nº 027, 028 e 029 de 2019. Colocado em primeira e única votação. Aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 5- Requerimento nº.  028/2019 
Autoria: Eduardo Miranda e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 6- 
Requerimento nº. 029/2019. Autoria: Eduardo Miranda e Emanuel Ayres. 
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes. 7- Requerimento nº. 030/2019. Autor: Jordão de 
Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 

9



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000

Fone: 32 -32741132-Geral-/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br

Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Perguntou se o requerimento se 
refere a toda a extensão da avenida, sendo que o início da mesma só é permitido 
estacionar em um dos lados. O que foi confirmado pelo vereador proponente. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. 8 - Requerimento nº. 031/2019. Autores: Vereadores 
Dionísio Dadalt, Daniel Dias e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa Sêmedo do 
Carmo: Disse que por não estar presente na ultima reunião gostaria de 
primeiramente saudar o Vereador Guilherme Nogueira, quanto ao requerimento 
disse que recentemente apresentaram nesta casa uma série de requerimentos 
sendo eles o e nº 005/2019 que solicita limpeza e capina nas ruas do município, 
que foi atendido parcialmente antes do carnaval, o de nº 007/2019 solicitando 
que seja cumprindo o cronograma da coleta de lixo  nos bairros do município, o 
de nº 014/2019 pedindo providências nos bairros Lagoinha e Casa Branca e o de 
nº 026/2019 solicitando providências quanto aos buracos nas ruas do município, 
inclusive aqueles abertos pela Copasa, e esse também foi atendido parcialmente 
antes do carnaval, disse ainda que pode parecer repetitivo, e  é, que sabem das 
dificuldades que o município tem inúmeras demandas, como expôs o Sr. 
Prefeito no início da reunião, mas que é necessário fazer esse requerimento 
específico ao Bairro Lagoinha, reiterando todas essas demandas, porque lá é um 
problema que vem se arrastando já há algum tempo e incomodando muitos 
moradores, e enquanto o problema não for resolvido é nosso dever dos 
vereadores como representantes, levar essa justa reivindicação do munícipes ao 
conhecimento do executivo municipal. Palavra com o Vereador João Bosco 
Ferreira Pires:  Solicitou a inclusão de seu nome no requerimento, visto que 
tem sido procurado por moradores do referido bairro, que já fez requerimento 
com relação a essas demandas, mediante a fala do Sr. Prefeito com relação as 
prioridades, acreditava que o bairro da Lagoinha seria uma prioridade no 
município, uma vez que os moradores estão vivendo situação complicada, 
mediante as reclamações dos moradores que tem chegado até ele são exatamente 
as que constam no requerimento e por esse motivo estava solicitando 
autorização aos autores do requerimento para que seu nome seja incluído neste 
requerimento, disse ainda  que anteriormente fizeram requerimento também com 
relação a essas demandas que foi assinado por todos os vereadores e ainda não 
obtiveram retorno. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Sugeriu que o requerimento fosse assinado por todos e acrescentado 
nas solicitações a limpeza dos lotes, o que foi aceito por todos. PALAVRA 
LIVRE: O presidente antes de dar inicio a Palavra livre comentou com relação 
as correspondência recebidas, referente a correspondência do  Motoclube 
Companheiros do Asfalto  disse que infelizmente a Câmara não disponibiliza de 
recursos para patrocinar eventos. Palavra com o Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira: Disse que institucionalmente a Câmara tem formas de ajudar, 
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seja ela em divulgação na pagina oficial da Câmara ou nas redes sociais, e 
também através da nossa assessoria jurídica prestando informações  a associação 
na questão de legalidade para que possam receber algum tipo de subvenção 
pública, a Câmara não é órgão financiador, mas pode prestar esse tipo de 
assistência, incluir através de projeto de lei, de emenda ou mesmo requerimento 
solicitando ao executivo que a associação conte no próximo orçamento como 
uma entidade desde que cumpra todos os requisitos, para que possa receber 
subvenções, que conforme foi falado no oficio, eles estão se consolidando, e 
contam com uma equipe boa, e isso até o fez lembrar que em Rio Novo teve o 
clube dos jipeiros  a muitos anos atrás e era que muito organizado, e pode ser 
mais uma entidade da cidade podendo estar trazendo benefícios, mas para tanto 
era preciso orientá-los de como é uma entidade legal para receber subvenção 
publica, porque mediante a situação deles hoje nem o executivo pode ajudar, e 
essas são as duas formar que o legislativo tem de pode ajudá-los. Palavra com o 
Presidente Jordão de Amorim Ferreira: Disse ser uma ótimo sugestão, que 
entrará em contato os membros do Motoclube e pedir ao assessor jurídico para 
ajudá-los com relação a documentação da associação. Palavra com o Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Perguntou ao Presidente com relação a 
solicitação feita pelo Sr. José Pereira Duprat em sessão passada. Palavra como 
o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que devido ao 
feriado ainda não foi agendado. Palavra com o vereador Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda: O Vereador solicitou que se possível fosse feito o 
agendamento ainda essa semana. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres 
Costa Sêmedo do Carmo: Pediu urgência na marcação dessa comissão, porque 
é uma situação ruim para os produtores e que vem causando prejuízos. Disse que 
iria comunicar a verba destinada a saúde pelo Deputado Júlio Delgado mas o 
Prefeito já havia anunciado, que foi um dos deputados pelo qual pediu voto na 
ultima eleição, que é um deputado que em todos os seus mandatos vem 
destinando verbas para o município e que irá continuar trabalho para que ele 
libera mais verbas; perguntou ao presidente com relação aos ofícios que o 
Ministério Público encaminhou a esta casa  referentes denuncias feitas, se a 
câmara já respondeu e se já veio alguma resposta. Palavra com o Presidente 
Jordão de Amorim Ferreira: Disse ter sido encaminhado ao Ministério 
Público os requerimentos cobrando do executivo o envio das notas de empenhos 
e  informando que fizeram as cobranças mas as documentação ainda não vieram, 
quanto ao FUNDEB foi encaminhado a Ata,  e  foi aprovado pelo tribunal de 
Contas, não foi feito ofício, somente encaminhado os trabalhos que estão sendo 
feitos nesta casa. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou 
encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse 
apresente ata. 
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__________________________ __________________________
Daniel Geraldo Dias Dionísio Da Dalt Netto

_________ausente___________ __________________________
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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