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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1314/2017
Ata da Reunião Extraordináriada Câmara Municipal de Rio Novo/MG,realizada em 06 de janeiro de 2017.

Aos 06(seis) dias do mês de Janeiro de 2017, às 19:30h(dezenove horas e
trinta minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência da
Vereadora Dulcimar Prata Marques reuniram-se em Sessão Extraordinária
os seguintes Vereadores: Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto,
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Sêmedo do
Carmo, Guilherme de Souza Nogueira, Ivalto Rinco de Oliveira, João
Bosco Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira. A Presidente da Câmara
Municipal Vereadora Dulcimar Prata Marques cumprimentou a todos os
presentes e em seguida convidou os vereadores Carlos Alberto do Carmo
Mattos e Pedro Gonçalves Caetano para fazerem o juramento, após o
juramento os mesmos foram empossado. A presidente informou que a
pauta da reunião seria a posse dos vereadores suplentes e a votação para
formação das comissões, e deu por iniciada a sessão com a leitura do
expediente. EXPEDIENTE – 01-Leitura do Requerimento 01/2017:
REQUERIMENTO Nº 01/2017. Autor: Guilherme de Souza Nogueira. A
Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que
abaixo subscreve, requer nos termos do artigo 81, IV licença para exercer,
em comissão, o Cargo de Secretário Municipal de Saúde de Rio Novo.
JUSTIFICATIVA: Considerando o disposto no art. 81, IV do Regimento
Interno Municipal e a nomeação para exercer, em comissão, o cargo de
Secretário Municipal de Saúde de Rio Novo, a homologação do
requerimento é medida que se impõe nos moldes do parágrafo segundo do
mesmo artigo. Rio Novo/MG 02/01/2017. Guilherme de Souza Nogueira –
Vereador Proponente. – 02- Leitura do Requerimento 02/2017:
REQUERIMENTO Nº 02/2017. Autor: João Bosco Ferreira Pires. A Exma.
Sra. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo
subscreve, requer nos termos do artigo 81, IV licença para exercer, em
comissão, o Cargo de Secretário Municipal de Assistência Social de Rio
Novo. JUSTIFICATIVA: Considerando o disposto no art. 81, IV do
Regimento Interno Municipal e a nomeação para exercer, em comissão, o
cargo de Secretário Municipal de Assistência Social de Rio Novo, a
homologação do requerimento é medida que se impõe nos moldes do
parágrafo segundo do mesmo artigo. Rio Novo/MG 02/01/2017. João
Bosco Ferreira Pires– Vereador Proponente. 03 – Projeto de Resolução nº
01/2017 “Concede licença ao Vereador Guilherme de Souza Nogueira”– 04Projeto de Resolução nº 02/2017 “Concede licença ao Vereador João
Bosco Ferreira Pires”. ORDEM DO DIA - Formação das Comissões
Permanentes para o Exercício 2017. Após deliberação em Plenário ficou
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assim estabelecida a formação das Comissões Permanentes da Câmara
Municipal de Rio Novo/MG para o Exercício de 2017: COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL – Presidente : Jordão
de Amorim Ferreira; Vice Presidente : Eduardo Luiz Xavier de Miranda;
Membro : Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo. COMISSÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – Presidente : Jordão de Amorim
Ferreira; Vice Presidente : Pedro Gonçalves Caetano; Membro : Dionísio
Da Dalt Neto. COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –
Presidente : Eduardo Luiz Xavier de Miranda; Vice Presidente : Ivalto
Rindo de Oliveira; Membro : Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL –
Presidente : Jordão de Amorim Ferreira; Vice Presidente : Carlos Alberto
do Carmo Mattos; Membro : Daniel Geraldo Dias. COMISSÃO DE
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – Presidente:
Eduardo Luiz Xavier de Miranda; Vice Presidente: Carlos Alberto do
Carmo Mattos; Membro : Daniel Geraldo Dias. Em seguida foi sugerido
pela Presidente da Câmara Vereadora Dulcimar Prata Marques a mudança
do dia das reuniões de Sexta-feira pra Terça-feira que foi aprovada por
unamidade. PALAVRA LIVRE – Palavra com o Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: “Primeiro quero dar as boas vindas aos Vereadores
Carlos Alberto do Carmo Mattos e Pedro Gonçalves Caetano e demais
vereadores e autoridades presentes e desejar ao João Bosco Ferreira Pires e
Guilherme de Souza Nogueira boa sorte nessa nova luta que vocês tem pela
frente, e que essa casa esta de portas abertas para o que precisarem”. –
Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo:
“Sra. Presidente, Srs. Vereadores, funcionários da casa, Sras e Srs. aqui
presentes com destaque para o Exmo. Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho o
meu boa noite. Aos Colegas que hoje deixam as suas funções de vereador
com a nobre justificativa de auxiliar a Administração Municipal em áreas
específicas importantíssimas como a Saúde e a Assistência Social, deixo
aqui registrado meus sinceros votos de sucesso, e aos demais vereadores
reitero o que disse na posse que o nosso diálogo como exemplo que ocorreu
aqui hoje é a chave para que exista harmonia aqui dentro desta casa e entre
os poderes e assim podermos conduzir nossos trabalhos da melhor maneira
possível”. – Palavra com o vereador Carlos Alberto do Carmo Mattos:
“Boa noite Presidente, mesa diretora, vereadores, funcionários e todos aqui
presentes, quero agradecer a oportunidade ao João Bosco Ferreira Pires e
Guilherme de Souza Nogueira que estão saindo, e que a gente possa fazer
um bom trabalho junto com o nosso prefeito”. – Palavra com o Vereador
Ivalto Rinco de Oliveira : “Boa noite Sra. Presidente, companheiros
vereadores, demais presentes e Exmo Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho,

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral-el/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

para mim hoje é um dia muito importante porquanto nos estamos aqui
reunidos pela primeira vez nesta casa com um só objetivo e queremos aqui
só o melhor para Rio Novo, quero aproveitar para pedir a Deus que ilumine
as nossas mentes e também a do nosso Prefeito que se encontra aqui, acho
sua presença aqui hoje muito importante nessa primeira reunião, isso
mostra que ele estará sempre com a gente e nós estaremos sempre juntos e
que possamos fazer uma gestão com transparência e sempre vendo o
melhor para Rio Novo. Sabemos que divergência vão acontecer aqui
porque nem sempre há o entendimento de todos, mas isso faz parte da
discussão, e nós temos que discutir mesmo, e eu tenho certeza que todos
nós estamos pensando no melhor para Rio Novo, na oportunidade quero
agradecer a todos e vamos pedir juntos a Deus que possamos conseguir
nesses quatro anos o muito que Rio Novo precisa, pois sabemos da situação
que atravessamos, não só Rio Novo como todo nosso País ”. – Palavra
com o Vereador Daniel Geraldo Dias: “Boa noite, Exma. Presidente,
colegas vereadores, platéia presente, Exmo Prefeito, nosso Assessor
Jurídico Eduardo Rodrigues Lima. Gostaria Sra. Presidente de parabenizála pela vitória em conquistar a presidência desta casa e que Deus te
ilumine, que te dê sabedoria, e a nós também vereadores para que façamos
uma boa gestão, e ao nosso DD. Prefeito que Deus ilumine porque é uma
tarefa difícil mas com certeza fará um excelente mandato e sempre voltado
para o nosso município”. Ao Guilherme de Souza Nogueira e João Bosco
Ferreira Pires, tenho certeza que nessa empreitada vocês vão dar conta
porque são competentes e o que precisarem como vereador ou até mesmo
interceder junto aos deputados, inclusive conversando hoje com o
Guilherme, não é promessa, mas vamos estar buscando melhorias para
área da saúde, e aos nossos amigos vereadores que possamos montar uma
equipe que não tenha aquela rivalidade que as vezes é costumeira na
câmara e montarmos uma verdadeira equipe com nove jogadores e junto
com o prefeito e a vice-prefeita formamos um time com onze vitoriosos.
Queria agradecer também a minha esposa Cristiane e pedir a Deus que
ilumine e proteja todos e nos conduza para o melhor caminho”. – Palavra
com a palavra o Exmo. Sr, Prefeito Ormeu Rabello Filho: “Boa noite a
todos , Presidente da Câmara Vereadora Dulcimar Prata Marques e
vereadores. Quero agradecer ao Guilherme de Souza Nogueira e ao João
Bosco Ferreira Pires por terem aceitado ao convite de participar dessa
administração, e informar que nesses dois dias tive a felicidade de ganhar a
presidência do ACISPES na terça-feira, que foi uma disputa bem acirrada
mas conseguimos sair vitoriosos e evidentemente quem vai sair vitorioso
são os vinte e cinco municípios que compõem o ACISPES, então tem
praticamente dois dias que estou a frente do municípios, segunda e terça
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praticamente fiquei ainda na campanha visitando municípios entrando em
contato com os colegas, e eu tive quatorze votos em vinte e cinco, entre
eles o município de Piau que está aqui hoje representado pelo Assessor
Jurídico Neimar. Eu pedi a palavra para além de parabenizar os vereadores
que aceitaram também os que estão tomando posse aqui hoje tenho certeza
que durante esses próximos anos trabalhar melhorando cada vez mais o
atendimento da prefeitura pois ela é uma prestadora de serviços, mas para
precisamos trabalhar com harmonia com a câmara, eu disse na posse e já
mostrei isso, os Vereadores Daniel Geraldo Dias e Emanuel Ayres da Costa
Sêmedo do Carmo já estiveram no gabinete e quero colocar o gabinete a
disposição de todos os vereadores e adiantar algumas das conversas que já
tivemos, não só a presença do Vereador Daniel Geraldo Dias mas do
presidente do Sindicato Rural de Rio Novo Sr. José Pereira Duprat, onde já
fez uma reivindicação por escrito para a gente ceder o caminhão para
buscar calcário. Já está oficializado e na próxima semana enviaremos a esta
casa projetos de lei para já serem votados ainda neste mês de janeiro para
de fato o município começar a andar. Enviarei um projeto e estarei aqui não
só nesta reunião como em qualquer reunião que vocês precisarem da
presença do prefeito para explicar ou até mesmo participar, eu me coloco a
disposição, vou ser um prefeito que vou andar junto com todos vocês
vereadores, projeto esse que é o parcelamento da dívida da ENERGISA e
para ficarem ciente a ENERGISA pediu que como e um parcelamento de
parcelamento longo, de dezoito anos, pediu o aval da câmara, caso algum
dos senhores quiser ir lá no executivo pegar uma cópia do acordo que já
está assinado pela ex-prefeita e vai ser assinado por mim, fiquem a vontade
e caso queiram fazer uma reunião antes do projeto vir pra esta casa me
coloco a disposição e outros projetos virão durante esse mês. Volto a dizer
que as portas do gabinete estão abertas para todos os vereadores naquilo
que precisarem, a administração vai ser transparente e qualquer coisa que
vocês queiram fiscalizar a ordem para os secretários é mostrar e qualquer
duvida estamos para dar esclarecimento não só aos vereadores como para
qualquer cidadão do município, me coloco a disposição e parabenizo a
todos pela vitoria nessa campanha da ultima eleição e o gabinete esta
aberto a todos vocês, e o mais muito obrigado”.– Palavra com a
Vereadora Dulcimar Prata Marques: “Gostaria de estar lembrando que
estamos de recesso mas a qualquer momento poderemos ser convocados
para reuniões extraordinárias em caráter de urgência”.– Palavra com o
Secretário de Saúde Guilherme de Souza Nogueira: “ Boa noite Sra,
Presidente, mesa diretora e nobres colegas vereadores, funcionários da
casa, Exmo Sr.Prefeito Ormeu Rabello Filho, meu colega de Secretaria
João Bosco Ferreira Pires, ao Dr. Eduardo e a todos os presentes no
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plenário. Sra, Presidente, neste instante onde oficialmente transmito o meu
cargo ao Vereador Pedro Gonçalves Caetano, aproveito a oportunidade
para agradecer ao Exmo. Prefeito Sr. Ormeu Rabello Filho pelo convide de
assumir essa importante missão de ser o Gestor de Saúde do município,
onde sabemos que o município tem diversas áreas precisando de atenção,
mas com a prioridade que a gente tem com a área da saúde, é um desafio e
tanto onde eu aceitei pensando muito no povo de Rio Novo, vou me
dedicar de corpo e alma como me dediquei aqui na câmara durante esses
quatro anos, os desafios são enormes, costumo dizer que ao entrar na
secretaria a estrutura atual falta de um lápis até uma cirurgia de alto
procedimento, mas vamos procurar fazer diferente, ao invés de lamentar e
culpar administração passada vamos ter como tono no nosso mandato além
transparência citada pelo Exmo. Sr.Prefeito Ormeu Rabello Filho o
trabalho incansável, e o trabalho incansável que estamos tendo é abrir a
prefeitura e nos mesmo, tanto eu quanto o Exmo Sr. Prefeito Ormeu
Rabello Filho fechando a prefeitura. Só iremos superar essa crise com
muito trabalho, e disposição pra isso acho que não faltará, uma prova é que
temos resolvidos alguma coisas que a muito tempo estão paradas, e ao
nobres colegas vereadores aqui presente acho que hoje a gente tem um
oportunidade impar enquanto os legisladores aqui do município, nós temos
um cargo de prefeito um ex-vereador de vinte e quatro anos dedicados ao
poder legislativo que foi presidente da casa por seis mandato, que conhece
as dificuldades do poder legislativo, mas também um ex-vereador que
entendo o que é ser o poder legislativo, então acho que isso é muito
importante e a prova mais clara disso é que vocês Vereadores Daniel
Geraldo Dias e Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo conseguiram
acesso ao gabinete em dois dias de mandato, enquanto eu na ultima
legislatura eu fui conhecer o gabinete da ex-chefe do executivo tinha dez
meses de mandato, então eu acho isso um ponto muito positivo e é a prova
de que realmente as portas estão abertas para todos e eu conto muito com o
apoio de todos os vereadores na área da saúde e eu acho que quando a
gente vislumbra um recurso muito alto a gente sabe que ele tem que ser
trabalhado com projetos mas acho que cada um aqui deve ter seu
representante tanto na esfera federal quanto na estadual e tenho certeza que
se cada um procurar o seu deputado e indicar Rio Novo para ser
beneficiado por algum recurso o seu deputado olhará com carinho, e
qualquer deputado que enviar recurso para Rio Novo pode ter certeza que
nos vamos agradecer e muito porque nos estamos precisando
principalmente na área saúde, como eu falei para o Vereador Daniel
Geraldo Dias esses recursos principalmente para custeio que é hoje uma
área que a gente precisa muito, mas enfim falo aqui hoje como secretário
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de saúde, mas uma pessoa que quer o bem para o município de Rio Novo e
que acha e tem a certeza que esse quatro anos são importantes nós como
para nossos filhos, nosso herdeiros porque Rio Novo não pode mais errar,
não pode ficar parada do jeito que está. Aos vereadores eu deixo as portas
da secretaria de saúde abertas porque tenho a certeza que as demandas de
vocês são as demandas do povo e o que a gente puder fazer para o povo a
gente vai fazer. Meu muito obrigado e contem sempre comigo porque
quando eu voltar para minha função de vereador eu possa voltar de cabeça
erguida com uma saúde mais digna para o povo de Rio Novo”.– Palavra
com o Secretário de Assistência Social João Bosco Ferreira Pires:
“Gostaria de cumprimentar a Sra. Presidente, aos caros amigos Vereadores,
aos funcionários da câmara ao Exmo. Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho, ao
meu amigo Secretário de Saúde Guilherme de Souza Nogueira. Queria
agradecer primeiramente ao Exmo. Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho pelo
convite que me foi feito e através das palavras que ele disse aqui ainda a
pouco eu acredito que tomei a decisão certa porque nós fomos eleitos para
trabalhar pelo povo, eu creio que vocês aqui na câmara estarão trabalhando
para o povo como eu e o Guilherme de Souza Nogueira também
estaremos , dando o nosso melhor, fazendo um trabalho com competência
com excelência, é o nosso desejo, é o nosso intuito, nós acreditamos que
temos muito a contribuir tanto eu na área social quanto o Guilherme de
Souza Nogueira na área de saúde, eu quero agradecer ao amigos aqui que
desejaram boa sorte para mim e o Guilherme de Souza Nogueira nessa
empreitada, e quero também colocar a disposição a Secretaria de
Assistência Social, para aquilo eu vocês precisarem e que possam estar nos
procurando para qualquer esclarecimento ou informação, estou me
colocando a disposição porque assim como o Prefeito disse a respeito de
uma administração com transparência, esse é realmente nosso desejo de
exercer um trabalho transparente para o legislativo e para a população de
Rio Novo, um trabalho onde todos tenham acesso e saibam o que está
sendo feito e saibam no que os recursos públicos estão sendo investidos.
Gostaria de desejar tudo de bom para os amigos aqui do legislativo, e que
vocês também possam fazer um excelente trabalho porque eu acredito que
todos vocês irão dar o melhor de si, e o mais é aquilo eu digo: ninguém faz
nada sozinho, nós precisamos uns dos outros e muito mais de Deus, assim
eu creio, como disse o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira com a ajuda de
Deus nós podemos ir muito longe e tudo de bom para vocês”. –Palavra
com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: “Obrigada pelas palavras
João Bosco Ferreira Pires, a Assistência Social vai estar muito bem
representada, você fez um trabalho brilhante nesse quatro anos, o que mais
me chamou a atenção foi a sua imparcialidade, você está de parabéns, seu
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trabalho foi muito bom, e falar do Guilherme de Souza Nogueira, mais
uma vês eu reforço, aqui nessa casa foi um grande vereador e a Saúde vai
estar muito bem representada e pode contar comigo nos dois sentidos tanto
aqui na casa legislativa quanto como sua funcionária. Agradeço aos nossos
funcionários a participação hoje aqui na reunião e esperamos poder contar
sempre”. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo
ordenado que se lavrasse a presente Ata.
_____________________________
Carlos Alberto do Carmo Mattos

_________________________
Daniel Geraldo Dias

_____________________________
Dionisio Da Dalt Netto

_________________________
Dulcimar Prata Marques

____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

_________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo

_____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

_________________________
Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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