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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1474/2019 
             Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 08 de outubro de 2019 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de outubro 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, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz 

Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semêdo 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. Informou 

que se encontra inscrito para fazer uso da palavra o Senhor Luciano Pinto 

Duarte Secretario de Esporte do Município. A seguir solicitou que se procedesse 

a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1-Projeto de Lei 019/2019 do 

Executivo “Autoriza doação de lotes e dá outras providências.” 2- Parecer 

Justificativa de Voto do Vereador Daniel Dias ao Projeto de Lei 019/2019 

do Executivo: PARECER E JUSTIFICATIVA DE VOTO. O Vereador que 

abaixo subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, 

através deste, vem apresentar Parecer e Justificativa de voto referente ao Projeto 

de Lei 019/2019, de autoria do Executivo Municipal. Pretende o Executivo a 

doação de um lote específico para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, a 

fim de que a referida instituição utilize recursos provenientes da venda do 

mesmo para compra de material de construção. Considerando a comprovação de 

que o lote é de propriedade da Prefeitura, observando apresentação da Certidão 

emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis deste Município; e considerando a 

justificativa da doação, tendo como finalidade intensificar os esforços para o 

reerguimento da centenária Santa Casa, caracterizando a existência de interesse 

público; entendemos pela aprovação do Projeto em análise. Ademais, cumpre-

nos ressaltar a necessidade do cumprimento, por parte do Executivo Municipal, 

com referência ao disposto do Art. 98 da Lei Orgânica de Rio Novo, que exige a 

avaliação prévia do imóvel que se pretende alienar. Rio Novo, 08 de outubro de 

2019. Daniel Geraldo Dias Vereador.  3- Laudo de Avaliação do Imóvel que 

consta no Projeto de Lei 019/2019: LAUDO DE AVALIAÇÃO: Para atender 

solicitação desta casa Legislativa, a Comissão de Avaliação constituída no 

Município reuniu-se nesta data para Avaliar o Imóvel conforme abaixo: - LOTE 

localizado na zona rural do Município de Rio Novo, denominada como "Mato 

Negro - Fazenda Bom Suspiro", compreendendo uma área de 120.00m2, sendo 

6m de cada lado e 20m de frente e fundos, conforme MATRÍCULA nº 2289 

livro 2RG do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Novo. O 

Imóvel possui edificação com cômodos e telhado com necessidades de reparos. 

Diante do informado acima, e após pesquisa junto a Corretores e cartórios sobre 

recentes transações de compra e venda de Imóveis Rurais no Município, 

AVALIAMOS o referido Imóvel e benfeitorias nele existente por R$ 30.000,00 
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(Trinta mil reais). COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO: ELDER L 

DOUZA, RONAN JANUZZI E FISLENE A FERREIRA. 4- Ofício: 

PM/2019/0279 Do: Gabinete da Prefeito Municipal de Rio Novo Para: 

Excelentíssimo Senhor Jordão de Amorim Ferreira DO. Presidente da 

Câmara Municipal de Rio Novo Ref.: Apresenta Veto ao Projeto de Lei nº 

006/2019 que Torna obrigatória a divulgação de usuários que aguardam 

consultas e exames especializados em estabelecimento da rede municipal de 

saúde e dá outras providências. Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, Nos termos da legislação vigente e em 

especial nos termos do art. 49, § 1° e seguintes da Lei Orgânica Municipal, 

respeitosamente, vimos pelo presente apresentar VETO TOTAL, mediante as 

justificativas abaixo. JUSTIFICATIVA/RAZÕES DO VETO: Analisando o 

Projeto de Lei em questão apresentamos VETO TOTAL amparado por 

dispositivos previstos na Lei Federal 13.709 de 14 de agosto de 2018, que se 

refere a Lei Geral de Proteção de Dados para pessoas físicas e jurídicas tratando-

se de normas gerais, e, que deverão ser observadas pelos órgãos federados.  

Assim sendo, apresentamos o Art. 5° da citada legislação que discorre o 

seguinte: "Art. 5° Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: 

informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; II- 

dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter 

religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 

genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; (grifo nosso) 

“Art. 11 O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas 

seguintes hipóteses: I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de 

forma específica e destacada, para finalidades específicas;" Nobres 

Vereadores se analisarmos todo teor da Lei Geral de Proteção de Dados, 

encontraríamos diversos dispositivos que nos ampara na apresentação do VETO 

TOTAL ao Projeto de Lei nº 006/2019. Assim sendo, esperamos que o VETO 

seja prontamente acolhido, apreciado e votado nos termos da Lei Orgânica do 

Município de Rio Novo. Atenciosamente, Ormeu Rabello Filho Prefeito de Rio 

Novo. 5- Projeto de Lei nº 021/2019 do Executivo: “Autoriza o município de 

Rio Novo a receber a titulo de doação o imóvel que especifica e dá outras 

providências”.  6- Projeto de Lei nº 023/2019 do Executivo: “Autoriza doação 

de imóvel que especifica e dá outras providências”. 7- Parecer dos Projetos de 

Lei 021/2019 e 023/2019 dei Executivo: Parecer Jurídico nº. 093/2019  

Referência: Projetos de Lei nº 21,22,23 e 24/2019 Autoria: Executivo 

Municipal I – RELATÓRIO Foi encaminhado a Assessoria Jurídica desta 

Casa de Leis para emissão de parecer, os Projetos de Lei de números 21,22, 23 e 

24 de 03 de outubro de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que tem por 

escopo obter autorização para que Município receba imóveis em doação e faça 
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doações também de imóveis. É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica. II – 

ANÁLISE JURÍDICA 2.1. Da Competência e Iniciativa Os projetos versam 

sobre matérias de competência do Município em face do interesse local, 

encontrando amparo no artigo 30, inciso I da Constituição Federal e no artigo 

10, inciso I da Lei Orgânica Municipal. Tratam-se de proposições de iniciativa 

do Prefeito Municipal, conforme dispõe o art. 66, XXVI e art. 95 da Lei 

Orgânica Municipal, tendo em vista que todos tratam de matéria referente a bens 

do município, sejam os que serão recebidos em doação e da mesma forma os 

que serão doados. Quanto a forma de realizar essas transações entendo que 

projetos estão de acordo com a legislação vigente, considerando que a 

necessidade de autorização legislativa está prevista na Lei Orgânica do 

Município em seu artigo 98, vejamos: "Art. 98 – A alienação de bens 

municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente 

justificada, será sempre percebida de avaliação e obedecerá as seguintes 

normas: I – quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e 

concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta; 

(grifei) Apesar de não estar explicito nos textos dos projetos, resta incontroverso 

que a intenção é efetuar permuta com particulares, sendo certo que, somente, os 

imóveis que serão doados pelos particulares preenchem requisitos exigidos para 

a construção da sede do Poder Judiciário. No mesmo sentido, a Lei Federal que 

trata de Licitações (8.666/93) afasta a necessidade de concorrência pública, "in 

verbis": "Art. 17 A alienação de bens da Administração Pública, 

subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será 

precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: I - quando 

imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração 

direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as 

entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na 

modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: c) 

permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X 

do art. 24 desta Lei;" Apesar de não ser para atividades precípuas da 

administração municipal, imóveis preenchem requisitos exigidos pelo Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais, para a construção de sua nova sede no município. 

Feitas estas considerações sobre a competência, iniciativa e legalidade a 

Assessoria Jurídica OPINA s.m.j., pela regularidade formal dos projetos, pois se 

encontram juridicamente aptos para tramitação nesta Casa de Leis.  2.2. Do 

Quórum e Procedimento Para aprovação dos Projetos de Lei números 21,22,23 

e 24 será necessário o voto favorável da MAIORIA ABSOLUTA, ou seja, 6 

(seis) votos dos membros da Câmara, considerando que a matéria é aquela 

prevista no art. 45, parágrafo único, VII da Lei Orgânica Municipal. É 

importante ressaltar que o Presidente da Mesa Diretora também votará em 

projetos de lei com quorum por maioria absoluta, nos termos do artigo 35 do 
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Regimento Interno. III – CONCLUSÃO Diante de todo exposto, do ponto de 

vista de constitucionalidade, juridicidade a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j. 

pela viabilidade técnica dos Projetos de Lei números 21,22,23 e 24/2019. No 

que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá 

aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da 

aprovação, respeitando-se para tanto, as formalidades legais e regimentais. Rio 

Novo, 08 de outubro de 2019. Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533 

Assessor Jurídico. 8- Leitura de Convite: “Que os Poderes Executivo e 

Legislativo do Município de Piraúba  juntamente com a autora do projeto Alba 

H. Pires e o patrocinador da estatua e placa monumental em homenagem aos 

expedicionários Piraubanos que participaram da segunda guerra mundial 

convidam para cerimonia de a ser realizada no dia 12 de outubro às 10hs na 

Praça Guarurama, centro, Piraúba-MG.  9- Leitura de Convite: “Que os 

Poderes Executivo e Legislativo do Município de Ubá faz para a solenidade de 

entrega de Titulo de Cidadania Honorária Ubaense 2019 e Personalidade 

Ubaense do Ano a ser realizado no dia 18 de outubro às 19hs, no plenário 

Vereador Lincoln Rodrigues Costa da Câmara Municipal de Ubá”. ORDEM 

DO DIA: 1-Projeto de Lei 019/2019 do Executivo “Autoriza doação de lotes e 

dá outras providências” Colocado em primeira discussão e votação, 

encaminhado para as comissões emitirem parecer. Aprovado por unanimidade. 

2- Veto ao Projeto 006/2019 do Legislativo: Presidente encaminhou o veto 

para a Comissão de Legislação Justiça e Redação Final emitir parecer, disse que 

de acordo com o Regimento Interno a comissão tem 30 dias para emitir esse 

parecer, sendo assim o veto entrará em votação na segunda sessão do mês de 

novembro. 5- Projeto de Lei nº 021/2019 do Executivo: “Autoriza o município 

de Rio Novo a receber a titulo de doação o imóvel que especifica e dá outras 

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

emitirem parecer. Aprovado por unanimidade.  6- Projeto de Lei nº 023/2019 

do Executivo: “Autoriza doação de imóvel que especifica e dá outras 

providências” Colocado em primeira discussão. Palavra  com o Vereador João 

Bosco Ferreira Pires: Solicitou prazo regimental e sugeriu que fosse 

viabilizado um outro imóvel, que não seja o referido no projeto, em virtude do 

município não ter mais nenhum terreno em área central, disse existirem no 

órgãos que não tem prédio próprio, citou como exemplo o CRAS, e que na sua 

visão não seria interessante a doação desse terreno, questionou não ter sido 

adicionado  ao projeto a  avaliação do terreno, sendo que o município está 

recebendo em doação um terreno no bairro Cerâmica e doando um em área 

central, comentou ainda que ao lado do terreno existe o prédio abandonado do 

antigo Clube o Nosso e Outro que tem vários proprietário  e a prefeitura poderia 

estar adquirindo para unir ao terreno citado no projeto. Palavra com o 

Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: concedeu o prazo 
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solicitado e disse que será encaminhado um ofício ao executivo com a sugestão 

do vereador João Bosco, e o projeto entrará novamente em pauta na próxima 

sessão. Em seguida comentou os convites recebidos. PALAVRA LIVRE: 

Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Parabenizou as 

Conselheiras Tutelares eleitas no ultimo dia 06 de outubro e a Senhora Adriana 

Paixão eleita Conselheira e que se encontrava presente nesta sessão, se 

desculpou por não ter podido votar por estar de plantão no anexo, mas tinha 

certeza que o município estava bem representado. Palavra com o Vereador 

Guilherme de Souza Nogueira: Fez uso da palavra para transmitir o convite do 

Vereador Luiz Carlos do município de Goianá para participarem no dia 14/10 às 

9hs da Plenária do Conselho Estadual de Saúde  na Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, sendo a pauta a FHEMIG, mais 

diretamente na nossa região o Hospital Dr. João Penido, disse que existe um 

movimento para uma possível transformação da FHEMIG em OS (Organização 

Social), e também  a reabertura da urgência/emergência do Hospital Dr. João 

Penido que se encontra fechada a muito tempo,  comentou das dificuldades 

dessa reabertura, dos prós e contras da transformação da FHEMIG em OS, disse 

que uma UPA seria um bom caminho para o nosso município por ser próximo 

uma vez que hoje nossa referência é a UPA São Pedro, disse ainda que já tem 

confirmado a participação de vereadores de Goianá, Coronel Pacheco e Piau, 

que infelizmente não poderá participar pois já tinha compromisso agendado, 

mas seria importante se algum vereador estivesse presente, pois  lá quando 

fazem as citações, citam todos as câmaras presentes, e se tiver alguém do 

município marcando presença será muito importante, visto que Rio Novo é 

referência das outras cidades que irão comparecer lá na urgência/emergência. 

Palavra como Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Agradeceu 

ao Vereador Guilherme Nogueira e solicitou que aquele vereador que tiver 

interesse em participar avisar com antecedência para que seja viabilizado o 

transporte. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: 

Parabenizou aos eleitos para o Conselho Tutelar, disse que esta semana esta 

sendo realizado em Rio Pomba o encontro de Agro Ecologia, quinta-feira e 

sexta-feira ele e a Senhora Patrícia extensionista da Emater estarão participando, 

e convidou os demais vereadores para participarem, disse ainda que hoje 

começou outro foco de incêndio no terreno da prefeitura e que foi acionado pelo 

Sr. Jose Duprat, e imediatamente comunicou ao Prefeito, felizmente está tudo 

sob controle, mas é lamentável pois não se sabe como o fogo aparece assim do 

nada em um local onde não tem nenhum morador, que é preciso investigar. 

Palavra com o Presidente Jordão de Amorim Ferreira: Informou que já foi 

encaminhado ao executivo um ofício pedindo investigação quanto ao primeiro 

incêndio. Parabenizou e desejou boa sorte aos novos conselheiros tutelares 

eleitos. Palavra com o Senhor Luciano Pinto Duarte- Secretario de 
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Esportes: Cumprimentou a todos os presentes e disse que já algum tempo está 

querendo vir a está casa para divulgar o que tem sido feito na Secretaria de 

Esportes, que conversando com um amigo que lhe disse que um vereador, não 

disso qual, havia perguntado o que estava sendo feito na Secretaria de Esportes, 

então, não sabia  qual  foi o vereador,  mas como já queria vir aqui há algum 

tempo, iria passar o que tem sido feito na Secretaria de Esporte. “Primeiramente 

gostaria de parabenizar os vereadores pela atitude que tiveram na sessão anterior 

em disponibilizar o aluguel da casa onde será realizado o Projeto Girassol,  

quanto a Secretaria de Esportes, em seguida disse que  quando assumiram, o 

Conselho de Esportes estava inativo e demoraram dois anos para coloca-lo em 

dia, e hoje ele está ativo, que foi implantado no município a lei de incentivo ao 

esporte, que no estado são mais de quinhentos municípios inscritos no ICMS 

esportivo, e neste ano Rio Novo ficou em 48º lugar, tiveram 96 atividades feitas 

dentro do município, tiveram 30 atividades indeferidas por serem fora do 

município, quando são fora do município, costumam vir atividades sem estar 

devidamente preenchidas com sumulas e atas de presença, então essas perderam, 

que mesmo perdendo essas atividades  ficaram em 48º lugar no estado, e 

esperam no próximo ano receberem a verba referente ao ICMS esportivo, que 

funciona da seguinte forma: em 2020 recebe as atividade  feitas em 2018, em 

2021 atividades feitas em 2019; Eventos realizados em 2019: jogos de verão, 

jogos de inverno, participação no JEMG, participação do XV de Novembro FC  

adulto na copa Alterosa e copa Alterosa sub 20 que inclusive o campeonato  está 

sendo disputado agora que o XV de Novembro FC ganhou neste domingo em 

Bicas e deve ir para as quartas de finais, participação do Prainha F.C sub 11 na 

liga de Cataguases,  que esse campeonatos não são uma realização da Secretaria 

de Esportes, mas ela dá uma logística, todo o transporte  solicitado é 

disponibilizado prontamente pela Secretaria de Esportes através de autorização 

da Secretaria de Transportes  juntamente com autorização do executivo, sendo 

assim a Secretaria de Esportes está sempre dando suporte aos atletas nos eventos 

fora do município, Adulto copa Heleno de Freitas que o Prainha F.C. está 

disputando, Sub 17 que o Prainha F.C. esta disputando na liga de Ubá, fora 

outros amistosos veteranos do Prainha F.C e XV de Novembro F.C. que foram e 

ainda estarão sendo realizados  até o final deste ano, foi iniciado no XV de 

Novembro uma escolinha de futebol para garotos a partir de 5 anos, inclusive já 

fizeram jogos nos municípios de Goianá e Coronel Pacheco, Corridas foram 

realizadas uma Ultra Maratona na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges na qual 

o Simplício correu 112 km, um Train Run corrida realiza pelo Mauro, corrida de 

inverno G10 que são 10 municípios da região que unidos fizeram um ranking de 

corridas denominado G10 que é chancelado  pelo Federação Mineira de 

Atletismo e já teve 8 corridas, e terão a 9ª corrida em Bicas, e a ultima será 

município de Chácara, essas corridas são para adultos, e cada município que 
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realiza a corrida adulto que acontece geralmente no domingo, tem que realizar a 

corrida  kids no sábado, disse que a corrida Kids será no próximo dia 12, que os 

município de Rio Novo, Guarani e Piraúba foram os únicos  participaram de 

todas as corridas Kids;  no ano de 2018 tiveram o Projeto Orca, um projeto em 

parceria com a UFJF- Universidade Federal de Juiz de Fora, que custeou um 

professor durante seis meses e material a ser usado para aula de hidroginástica, e 

mais de 60 mulheres usufruíram desse projeto, também com o Projeto Orca 18 

alunos da Escola Municipal Francisca de Araújo Simões e 18 alunos da Escola 

Municipal Onofre Dias Ladeira tiveram aula de natação ministrado pelo 

professo João Vitor Zampa, tudo custeado pela UFJF através de emenda da 

Deputada Margarida Salomão; nos últimos quatro meses devido da contratação 

do professor Marlon estão tendo a possibilidade de realizarem na quadra do 

Caíque aulas de vôlei, futsal e basquete, inclusive o time de vôlei já disputou 

dois torneios e foram convidados para disputarem um torneio  no Rio de Janeiro 

no município de Canta Galo, disse também que agora estão conseguindo realizar 

eventos conjunto com a Secretaria de Educação e com o CRAS, no começo não 

entendia o porque mas era muito difícil  realizar eventos com essas Secretaria, 

parecia que as Secretaria ficavam uma brigando com a outra, mas agora com a 

nova secretária de Educação, não e que a Mariza não tivesse essa abertura na 

época dela, explicou que todo o evento que tem atividade física dentro do 

município,  gera ICMS esportivo, mas é preciso fazer uma ata com a presença, e 

aconteceram alguns eventos como por exemplo do NASF que foi preciso fazer 

um lista de presença e as pessoas não foram muito solícitas, e disseram que a 

Secretaria de Esporte estava tomando carona no evento dos outros, mas que 

agora isso foi solucionado e esta sendo feito em conjunto com as outras 

Secretarias, disse ainda que a  Deputada Margarida Salomão colocou em sua 

emenda parlamentar uma quadra coberta, e uma quadra nova para a praça de 

esportes Vereador Miguel Antônio Zampa, e essa emenda já foi cadastrada nos 

órgão competentes,  já tem o projeto pois a  AMPAR tinha um projeto pronto e 

forneceu, já fizeram a analise do solo, só que devido ao mandato do presidente 

em Brasília eles não sabem como  e quando será deliberado essas verbas para a 

caixa, que não entendia muito sobre esse assunto mais a secretaria da Deputada 

Margarida Salomão lhe disse que não existe a possibilidade desse verba não vir, 

e se conseguirem essa quadra será um marco para o município, que era isso o 

que queria passar, que mesmo com as dificuldades do município, estão 

trabalhando e trabalhando sério, agradeceu a oportunidade de explanar sobre o 

que está sendo realizados pela Secretaria de Esportes”. Palavra com o 

Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Agradeceu ao Senhor 

Luciano Pinto Duarte pela  explanação e disse que a casa estará sempre de 

portas abertas. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: 

Parabenizou o Senhor Luciano pelo trabalho, disse que esta no seu sétimo ano 
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de legislatura, e acreditava que nesse tempo essa foi a melhor colocação de Rio 

Novo no ICMS esportivo, que entre quinhentos município estar abaixo dos 50 é 

muito importante, que hoje se está vendo os campos do município ficando 

cheios, com famílias indo ao campo,  que no ultimo final domingo o campo do 

Prainha FC estava cheio, com tantos carros parados no parque de exposição 

como nunca havia visto, e desejou num futuro próximo ver novamente os times 

com jogadores do município; com referencia a Praça de Esportes quanto ao 

cadastro da emenda em positiva disse que devem ficar no aguardo desse recurso 

porque realmente aquelas que são dos deputados, emendas individuais, tem que 

ser paga, não se sabe se hoje, amanhã ou o próximo ano, mas um dia essa 

emenda terá que cair, também com relação a Praça de Esportes disse ao Senhor 

Luciano Duarte que não sabia se ele tinha ciência mas foi cadastrado no fundo 

nacional de saúde um recurso que está para cair a qualquer momento no valor de 

R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) dentro da praça de esporte vai ser 

um polo da academia de saúde que é mais um projeto do Governo Federal,  é 

diferente dessas academias que já foram instaladas, é um polo, tem mais 

equipamentos,  tem área para reunião, tem uma área de convivência, e a partir 

do momento que se instala essa academia pode ser solicitado o custeio para 

manter um profissional para estar trabalhando orientando o pessoal, disse que 

essa emenda foi cadastrada no ano anterior, quando ainda estava na secretaria de 

saúde, e tem a expectativa que esse recurso caia ainda esse ano, é mais uma 

coisa para transformar a praça de esporte num complexo esportivo, finalizando 

disse ao Secretario de Esporte que ele e sua equipe estão de parabéns.  Palavra 

com o Vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: Usou a palavra 

para cumprimentar os vencedores  do pleito para  o conselho tutelar  com  um 

cumprimento especial a Sra. Adriana Paixão que sempre está presente aqui na 

câmara acompanhado as atividades do legislativo, parabenizou também o 

Secretário de Esporte Senhor Luciano Duarte pela explanação, disse ser  fato 

interessante de que nessa legislatura um Chefe de Departamento ou Secretaria 

comparecer a esta casa para apresentar o trabalho que está sendo feito, e sugeriu 

ao Presidente que convidasse, os chefes dos demais departamentos e secretarias 

para que aqui compareçam e explanem também o que está sendo feito e quais os 

avanços e dificuldades enfrentadas, disse que no próximo ano o município e a 

comarca completam 150 anos, que recentemente  foi aprovado um projeto de lei 

de autoria do Vereador João Bosco Ferreira Pires, questionou se já existe 

planejamento e um cronograma pra esse marco tão importante.  Palavra com o 

Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse ao Vereador 

Emanuel que é uma ótima sugestão, e lembrou a ele que o Vereador Guilherme 

Nogueira quando Secretário de Saúde também esteve nesta casa. Palavra com o 

Vereador Daniel Geraldo Dias: Parabenizou todos os conselheiros tutelares 

eleitos, a conselheira eleita Senhora Adriana Paixão presente na sessão, 
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parabenizou também o Secretario de Esportes Senhor Luciano Duarte pela 

iniciativa de vir a esta casa dar ciências dos trabalhos realizados, porque as 

vezes é vergonhoso ser comparado com outro município, disse que se não estava 

enganado teve um ano que ICMS esportivo saiu zerado, municípios menores que 

Rio Novo com ICMS esportivo muito acima, disse que todos aqui nesta casa 

querem ver o município cada vez mais promissor e se colocou a disposição para 

lutar juto nas melhorias para o esporte do município. Palavra com o Presidente 

Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Fez uso da palavra para dizer que 

estava presente na sessão a Senhora Ana Olívia membro da organização da 

Canoagem para pedir uma ajuda dos vereadores no valor de R$20,00 (vinte 

reais) para preparação do almoço que é servido depois da canoagem. Palavra 

com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse estar de acordo com ajuda que 

pode contar com ele e parabenizou a senhora Ana Olivia pelo trabalho realizado. 

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

Vereadores que a Senhoras Márcia Cristina Coordenadora do Projeto Girassol 

esteve hoje cedo nesta casa, para saber de uma posição certa quanto a ajuda de 

custo para o aluguel do imóvel, o valor do aluguel é de R$450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais) mensais para o Projeto Girassol. Palavra com o Vereador 

João Bosco Ferreira Pires: Usou a palavra para dizer conforme a Senhora 

Márcia Cristina falou na ultima reunião, existe um imóvel com o aluguel no 

valor de R$450,00 (quatrocentos reais) que é para ser utilizado para o Projeto 

Girassol, que ela lhe procurou e pediu que estivesse confirmando com os demais 

vereadores, pois está dependendo desta posição,  quem vai poder ajudar, no caso 

foi proposto que cada vereador ajudasse com R$ 50,00 (cinquenta reais), e assim 

os nove vereadores custeariam o aluguel, ela já está dando andamento para 

regularizar o projeto para que futuramente o município possa fazer repasses para 

o projeto, mas não tem uma previsão, e isso é de acordo com o que os 

vereadores estiverem de acordo em estarem ajudando, mas ela precisa de uma 

posição para estar firmando o contrato de aluguel para que as crianças do Bairro 

Santa Clara possam estar participando do projeto, e com o imóvel maior quem 

sabe possa ser expandido para outros bairros. Palavra com o Presidente 

Vereador Jordão de Amorim Ferreira:  Pediu que até amanha cada vereador 

informasse se pode, com qual valor e por quantos meses pode ajudar. 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    
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__________________________ 

Dionísio Da Dalt Netto 

 

 

___________________________           

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 

   

 

   

 


