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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1486/2019
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 17 de dezembro de 2019

Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2019, às 19h40min no “Plenário
Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Jordão de Amorim
Ferreira, reuniram-se em Sessão Extraordinária 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 Extraordinária
da Câmara Municipal. 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 com emenda
inserida “Relaciona as Entidades que poderão ser contempladas por subvenção
social para o exercício de 2020, e dá providências”. ORDEM DO DIA: 1Projeto 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
segunda discussão, encaminhado para as comissão de Legislão Justiça e
Redação Final emitir parecer. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de
Oliveira: O Vereador disse que estavam aqui hoje votando o orçamento para o
ano de 2020 tanto do Município quanto da Câmara, e que por não estar
prestando muito atenção não ouviu o valor do orçamento da câmara, que se não
estiver enganado o valor é de R$ 1.015.000.00 (hum milhão e quinze mil reais),
e de acordo com a legislação a casa tem o diretiro de receber até 7% da
arrecadação do município, o que no seu entendimento é um valor muito alto,
sendo que a câmara não tem esse gasto, pois 1/12 desse valor vai gerar mais de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais) mês, que apesar de não ser favorável, não tem
nada fora da lei. Disse que gostaria de aproveitar e pedir ao futuro presidente
que faça uma gestão com respeito ao dinheiro público, pois não é dinheiro
nosso, é um dinheiro do povo, e como foi dito por ele em fazer uma reunião
com as entidades, principalmente a Terceira Idade, que ele não tenha o poder de
direcionar o recurso a uma entidade mas que tenha o poder de devolver ao
executivo e pedir que seja feito o repasse a essas entidades, porque tem certeza
que irá sobrar e ter como devolver dinheiro aos cofres públicos, assim como
todos que passaram por esta casa fizeram. Que essa é uma ressalva que faz pois
dependendo da oportunidade o prefeito não tem como fazer os repasses para
algumas entidades, e que os vereadores vendo a necessidade dessas entidade
possam fazer um requerimento ao executivo para que repasse a estas entidades
recursos que forem devolvidos por esta casa. Perguntou ao Presidente, qual a
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despesas da casa por mês com os encargos, vencimentos dos funcionários, e o
subsídios dos vereadores. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Em resposta ao vereador Ivalto Rinco disse que a despesa
mensal fica em torno de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). Palavra com
o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse que com essa despesa mensal
ainda sobra mais ou menos uns R$30.000,00 (trinta mil reais), sabe que tem
viagens a Belo Horizonte, Brasília, encontros e etc, mas que é preciso ter um
pouco mais de consciência em gastar esse dinheiro, para que ele possa ser
devolvido e empregado em coisas de necessidade, e que tragam mais benefício
para a comunidade, citou como exemploo município ter uma cascalheira com
possibilidade de mais de 2.000 caminhoes de cascalho, e o prefeito falou que
não tem condições de espalhar esse cascalho nas estradas vicinais, por não ter
veículos a disposição, são coisas que precisam ser vistas por serem prioridades,
com as chuvas tem lugares que ficam intrasitaveis, e principalmente o produtor
rural é muito prejudicado, pois se não tiverem uma estrada em boas condições é
prejuízo certo, pois o leite estraga nos tanques e dificulta escoar a produção,
pediu ao futuro presidente que veja isso com cautela, que sabe de sua
responsabilidade, e possam fazer aqui nesta casa uma economia para que seja
feita a devolução de vinte a trinta mil reais mesais que irá ajudar muito ao
executivo e a essas entidades que lutam para conseguir os seus direitos. Palavra
com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador disse ao
Vereador Ivalto Rinco que gostaria de tranqüiliza-lo, pois tem muito
responsabilidade, principalmente com o dinherio público, tanto que irá presidir
a casa pela segunda vez, e se vai ocupar o cargo é porque os companheiros que
lhe confiaram o voto tem confiança de que ele é um bom gestor. Disse que o
valor do orçamento mensal para a Câmara não de R$90.000,00 (noventa mil
reias) mensais, e sim R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) pois se dividir
R$1.015.000,00 (hum milhão e quinze mil reais) por 12 será esse o valor, e após
do mês de agosto esse valor sofre uma redução, e o valor citado de R$ 58.000,00
(cinqüenta e oito mil reais) em despesas mensais não é somente esse, exitem
várias despesas fixas e essenciais, como telefone, energia, manutenção dos
serviços da casa, manutenção do centro de atendimento ao cidadão, disse ainda
ao vereador Ivalto Rinco que ele pode ter certeza que o dinherio será investido
no funcinamento da Câmara, e após o termino qualquer valor que sobrar será
direcionado ao executivo conforme manda a lei, que não tem a intenção de fazer
nenhum gasto extra, além do que tenha sido feito ou trabalhado pelos
antecessores, e elogiou os vereadores Jordão de Amorim Ferreira, Eduardo Luiz
Xavier de Miranda e Dulcimar Prata Marques que o antecederam na presidência
e trabalharam com muita responsabilidade, que não pode parar o poder
Legislativo dentro de um orçamento que casa tem para fazer outras ações que
não são inerentes do poder Legislativo, isso em hipotese alguma, que sempre
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costuma dizer que respeita a Jundiciario, respeita o Executivo, mas também
existe o poder Legislativo, que não se pode rebaixar o poder Legislativo perante
os outros poderes, já esteve no executivo, mas sempre fez questão de valorizar a
figura do Legislativo, que não podem assumir uma responsabilidade que não é
do poder Legislativo e tranferir essa responsabilidade para o plenário desta casa,
que isso não irá aceitar, que irá trabalhar com parceria, com responsabilidade,
manter a casa em funcionamento, e com aquilo que ele e a mesa diretora forem
fazer, podendo voltar o recurso de acordo com a lei orgância do município
oriente e obriga a retornar. Quanto a aplicação pode ficar tranqüilo pois é seu
CPF e sua assinatura que estarão nos documentos, e não fará nada que possa vir
prejudicar o Legislativo Municipal nem a sua pessoa. Palavra com o Vereador
Ivalto Rinco de Oliveira: Disse que não sabia se o Vereador Guilherme
Nogueira havia intrepretado mal suas palavras ou se tinha se expressado mal, o
que quis dizer é que o dinheiro público merece respeito e na situação que está o
país é preciso trabalhar de maneira transparente, sabe que as vezes é preciso
fazer uma viagem a Belo Horizonte ou Brasília, mas traz um recurso maior que
o que foi gasto, isso faz parte, mas também acha que é preciso trabalhar como se
enstivessem gastando seu próprio dinheiro, porque gastar o seu dinheiro é uma
coisa e o dinheiro do povo é outra coisa, que não disse que o vereador irá faltar
com respeito com o dinheiro público, e sabe que irão ter uma gestão onde eles
vereadores poderão ver e fiscalizar, que somente fez um pedido ao vereador que
como presidente desta casa possa economizar, e até deixe de fazer algo que não
seja de muita necessidade para poder atender essas entidades, devolvendo um
valor maior para o executivo, que foi somente isso que quis dizer. Comentou a
noticia de que em Uberlância 20 vereadores foram presos por fraude, desvio de
verba, e disse que isso é um absurdo, uma vergonha, e hoje os políticos estão
sem credibilidade justamente por isso. Pediu desculpas ao Vereador Gulherme
caso tenha se expressado mal e chegado a ofende-lo, que não foi essa sua
intenção pois não tem nada contra ele e sabe que fará uma excelente gestão, e
certeza que ele tem interesse em fazer devolução por ter inteções futuras na
política. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira:
O Presidente informou que hoje o projeto foi lido somente o preâmbulo por já
ter sido lido quando deu entrada na casa, disse ainda que fez viagens durante
todo o ano e na sua maioria acompanhado, que na viagem que fez a Brasilia foi
recuperado uma verba que estava embargada por irregularidades da
administração anterior, conseguiu uma emenda de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) e em todas as viagens feitas nunca voltou sem resultado, que já
conseguiu de recursos para o município quase R$2.000.000,00 (dois milhões de
reais) para a saúde e infraestrutura. Com relação aos gastos da casa, os
empenhos estão a disposição, assinados e datados na secretaria onde todos
podem ter acesso. Palavra com o Vereadora Dulcimar Prata Marques: Fez
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uso da palavra para comentar quanto a ter chegado ao seu conhecimento
referente algumas doenças básicas que poderiam ser preventivas no cartão de
vacina, retornando ao município, e solicitou que fosse encaminhado ao
Secretário de Saúde um requerimento solicitando que através de um veículo de
comunicação estar pedindo as mães que levem seus filhos e até mesmo os
adutos compareçam aos postos de sáude, que reforcem a para a população a
importância da vacinação. Colocado em segunda votação o PL nº 020/2019.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 2- 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
outras providências”. Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado
para comissão de Legislação Justiça e Redação Final emitir parecer . Aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com
o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O Vereador usou a palavra
para parabenizar ao Presidente Jordão Amorim e Mesa Diretora pela condução
dos trabalhos durante o ano de 2019 e desejou aos vereadores, funcionários e
demais presentes no plenário Boas Festas e que ano de 2020 seja bom para
município e seus munícipes. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Agradeceu as palavras do Vereador Eduardo Miranda,
agradeceu também a todos que lhe confiaram seu o voto para estar presidindo a
a casa durante este ano, disse ter sido um grande desafio para ele estar aqui toda
terça-feira e falar em público, pediu desculpas caso injusto ou imparcial com
alguém, que sua intenção sempre foi abrir a casa para todos e desejou a todos
um ótimo Ano Novo e um Feliz Natal. Ao novo presidente desejou boa sorte e
disse que tinha certeza que ele não iria decepcionar. Quando ao comentário da
vereador Dulcimar a respetio de vacinação disse que há um tempo atrás fez um
levantamento e exitiam 80 crianças com o cartão de vacina irregular dentro do
município, que achava isso um crime dos pais para com as crianças, que criou
um projeto de lei obrigando que na matricula escolar seja apresentado o cartão
de vacina em diano intuito de proteger as crianças, e pediu para assinar
juntamente com a vereador Dulcimar o requerimento que será encaminhado ao
Secretário de Saúde devido a importância da solicitação. Palavra com o
Verador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Sugeriu que devido a importância
do tema que fosse divulgado no jornal de circulação no município juntamente
com as matérias da câmara um alerta a população. Palavra com o Presidente
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que a edição do jornal do mês
de dezembro já foi fechada, que a idéia é ótima mas teria que ficar para edição
de janeiro caso o futuro presidente estivesse de acordo. Em conversa com a
vereador Dulcimar tiveram a idéia de fazer uma indicação ao executivo para
aquisição de um monitor cardíaco para o anexo, pois infelizmente nos últimos
dias teve um grande numero de infarto no município como nunca viu, e a
4

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

aquisição desse monitor cardíaco facilitará o diagnóstivo e o monitoramento do
paciente, que irá deixar a solicitação pronta e aquele vereador que quiser assinar
na sexta-feira será encaminhado ao executivo. Palavra com a Vereadora
Dulcimar Prata Marques: Disse que se o município tivesse um laboratório
próprio poderiam salvar mais vidas uma vez que o paciente é encaminhado para
dosar enzimas cardíacas em um pré diagnostivo de infarto, se tivessem a
precisão de um laboratório a disposição salvariam muitas vidas, mas mesmo sem
o laboratório eles tem conseguido isso. Palavra com o Presidente Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Informou que a Presidente do Grupo Jovem da
Terceira Idade trouxe um livro de ouro para doação para reforma do prédio e
aqueles que puderem colaborar o livro está a disposição. 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

___________________________
Dionísio Da Dalt Netto

___________________________
Dulcimar Prata Marques

__________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

________ausente____________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo

___________________________
Guilherme de Souza Nogueira

_____________________________
IvaltoRinco de Oliveira

___________________________
João Bosco Ferreira Pires

____________________________
Jordão de Amorim Ferreira
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