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         ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1479/2019 
      Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 12 de novembro de 2019 

Aos 12 (doze) dias do mês de novembro 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: Dionísio Da Dalt Netto, 

Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa 

Semêdo do Carmo, Guilherme de Souza Nogueira e João Bosco Ferreira Pires. 

Ausente os Vereadores Daniel Geraldo Dias. O Presidente declarou aberta a Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal e em seguida justificou a ausência do Vereador Daniel 

Dias. Solicitou dispensa da leitura da Ata nº 1478/2019que foi colocada em primeira e 

única discussão e votação. Aprovada pelos vereadores presentes. O Vereador Ivalto 

Rinco se absteve de votar por não estar presente na sessão. A seguir o Presidente 

solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de 

Lei nº 11/2019 do Legislativo: “Estabelece diretrizes a serem observadas na 

formulação da Política Municipal de Atendimento às Pessoas com Transtorno Invasivo 

do Desenvolvimento-Autismo”. 2-Requerimento nº.  112/2019- Autor: Jordão de 

Amorim Ferreira. Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O 

Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental seja enviada a 

solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho: -

Solicita providência quanto ao entulho existente na Rua Gilberto Siqueira nº175 – 

Bairro Santa Clara Justificativa: Procurado por moradores próximo ao endereço 

acima descrito, que alegaram que a casa foi demolida há aproximadamente dois anos, 

mas o entulho não foi retirado, e isso vem causado sérios transtornos com o 

aparecimento de animais peçonhentos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 11 de 

novembrode 2019.Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 3-Requerimento 

nº113/2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Ao 

Exmo. Sr. Vereador Jordão de Amorim FerreiraPresidente 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 emitida: - Instalação de 

Academia ao ar livre na Praça Jair Ladeira – Vila França. Justificativa: O pedido tem 

sido uma constante reivindicação dos moradores do bairro, para que seja instalada a 

referida academia, para que não precisem se deslocar a outros bairros para praticar o 

seu exercício físico.A academia, além de servir de incentivo à prática de atividade 

física, que é extremamente benéfica à saúde, vai criar um ambiente propício à 

socialização, melhorando o relacionamento dos moradores da região, além de 

contribuir para a revitalização daquele espaço, que se tornam locais privilegiados de 

convivência e socialização para as diferentes Gerações, tornando-se um atrativo a mais 

para os usuários e também para os moradores daquela região da cidade. Sala das 

Sessões “Messias Lopes”, 11 de novembro de 2019. Daniel Dias, Dionísio Dadalt e 

Emanuel Ayres. 4-Leitura de ofício: Ofício nº 19999/2019 Processo nº 1012897 do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que encaminha parecer prévio referente 

prestação de contas ano 2016 gestão Maria Virginia Nascimento Ferraz. 3- Leitura de 

Oficio: Ofício 730/2019/DCP/SUPAM/SCGI/SEGOV Que informa celebração do 
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convênio nº 1491000424/2019 entre o Estado de Minas Gerais através da Secretária de 

Estado de Governo, por intermédio da Subsecretaria de Coordenação e Gestão 

Institucional a este Município de Rio Novo, no valor do repasse R$ 1.041,637,00 (hum 

milhão quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais) valor da contrapartida R$ 

864.751,63 (oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e cinqüenta e um reais e 

sessenta e três centavos) valor total do convênio R$ 1.906.388,63 (Hum milhão 

novecentos e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos) tendo 

como objeto calçamento em alvenaria poliédrica, meio fio de concreto pré moldado, 

sarjeta e recapeamento asfáltico em diversas ruas do município. ORDEM DO DIA: 1- 

Projeto de Lei nº 11/2019 do Legislativo: “Estabelece diretrizes a serem observadas 

na formulação da Política Municipal de Atendimento às Pessoas com Transtorno 

Invasivo do Desenvolvimento-Autismo”. Palavra com o Presidente Vereador 

Jordão de Amorim Ferreira:Se desculpou pela falha do projeto não ter sido 

disponibilizado nas mesas para analise dos vereadores, disse que por esse motivo o 

mesmo seria retirado da pauta e retornaria para votação na próxima sessão. Palavra 

com a Vereadora Dulcimar Prata Marques. Disse que se o projeto tivesse sido 

colocado em votação ira solicitar prazo regimental para que fosse incluído equitação 

noArt. 1º § III. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: 

Sugeriu que ela já fizesse a emenda para que fosse inserida ao projeto e votada na 

próxima sessão. Disse ainda que com referencia ao ofício do Tribunal de contas 

relativo a prestação de contas do ano de 2016 irá disponibilizar uma cópia para cada 

comissão analisar, e o prazo para votação é de 120 dias. 2- Requerimento nº. 

112/2019 - Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única 

discussão.  Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: usou 

a palavra para argumentar quanto à necessidade da retirada urgente dos entulhos, e 

disse que esperava que o executivo acatasse o pedido. Colocado em primeira e única 

votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3- Requerimento nº 

113/2019.  Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 

Colocado em primeira e única discussão: Palavra com o Vereador Eduardo Luiz 

Xavier de Miranda: Disse aos vereadores proponentes que no projeto de reforma da 

praça já exista a instalação de uma academia. Palavra com o Vereador Emanuel 

Ayres Costa Semêdo do Carmo: O Vereador se desculpou pelo atraso, disse que 

estava participando da formatura do Proed, juntamente com os vereadores Eduardo 

Miranda, e Daniel Dias, e que o Vereador Daniel Dias provavelmente ficaria até o 

final da cerimônia representando a Câmara, disse ainda que o requerimento foi uma 

iniciativa do vereador Daniel Dias, mas que como de praxe sempre assinam juntos, e 

só tomou conhecimento do mesmo hoje pela manhã, disse que não sabe sobre o 

projeto ao qual o vereador Eduardo Miranda se referiu, mas gostaria de se inteirar 

sobre ele. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse ter 

sido verba conseguida pelo Sr. Ormeu Rabelo através do Deputado Federal Euclydes 

Pettersen, para reforma das praças Milton Braga e Jair Ladeira, e construção de três 

novas praças, sendo uma no Bairro Cerâmica, uma na parte de trás do Cristo Redentor 

e a outra no Bairro Recanto da Lagoinha. Palavra com o Vereador Guilherme de 

Souza Nogueira: O Vereador disse que os projetos ainda não foram divulgados por 

ainda estarem em fase de finalização, que a caixa tem sempre muita burocracia, mas o 
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recurso já se encontra direcionado para o município, que foram direcionado cerca de 

R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para reforma e construção das praças citadas, que 

no projeto da praça Jair Ladeira parece que já existe a indicação da academia ao ar 

livre, mas não existe problema em estar fazendo o requerimento, e que gostaria de 

deixar registrado que na semana anterior recebeu duas mensagens perguntando se a 

câmara tinha aprovado a destruição da praça Jair Ladeira, disse que a oposição de uma 

maneira desesperada colocou que iam destruir a praça, quando na verdade a praça vai 

ser reformada e readequada atendendo as exigências da caixa e também do 

Departamento de Estrada de Rodagem -DER, não haverá destruição da praça, haver 

um remodelamento para melhor atendimento e controle do fluxo de trafego, assim 

como acontecerá no bairro Cerâmica, onde a intenção é revitalizar a entrada da cidade, 

e esse recurso irá permitir fazer isso sem onerar muito o município, e deixou claro que 

não haverá destruição de praças e sim readequação, revitalização, e construção onde 

não tem. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo: Disse 

que infelizmente o Vereador Daniel Dias que teve a iniciativa do requerimento não 

estava presente, mas acreditava que ele gostaria que o requerimento fosse mantido, e 

que os vereadores ficassem a vontade para votar. Palavra com Vereador Eduardo 

Xavier de Miranda: Disse não ser contra o requerimento, que só comentou para 

deixar registrado. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade 

dos vereadores presentes. O presidente antes de dar início a palavra livre comentou as 

correspondências recebidas. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador 

Guilherme de Souza Nogueira: Fez uso da palavra para comentar com referencia ao 

convenio onde é citado ruas do Bairro Recanto da Lagoinha, disse que o início do 

calçamento do bairro é de outro convênio o qual falta somente uma ultima publicação 

por parte do Estado para fazer as duas principais ruas do bairro, e esse recurso já se 

encontra depositado na conta do município, pouco mais de R$100.0000,00 (cem mil 

reais), esse novo convênio caindo será o complemento das outras ruas, a indicação das 

duas primeiras ruas vai se iniciar a qualquer momento, já a atual é uma emenda do 

Deputado Antônio Jorge, é uma emenda impositiva e pode cair a qualquer momento, 

mas gostaria de deixar claro que o outro recurso para o Recanto da Lagoinha já está 

nos ajustes finais para iniciar brevemente o processo de licitação. Disse que conforme 

já haviam conversado anteriormente sobre a possível privatização dos correios e como 

tem lotado uma  agencia dos correios no município, podendo ser diretamente afetada 

com essa proposta de privatização, nada mais justo que tragam uma pessoa que esteja 

por dentro desse assunto para que eles enquanto poder legislativo possam discutir e ate 

mesmo caso achem necessário formular algum tipo de documento com a suas 

opiniões, se a favor ou contra, mas precisam escutar para se inteirar e formalizar uma 

proposta, e  informou que ficou  confirmado para o dia 26 do corrente mês  a reunião 

para discutirem o assunto. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim 

Ferreira: Comunicou que não haverá pauta para reunião do dia 26/11, somente 

conversarão com o representante que vem fazendo audiências  públicas na Zona da 

Mata e comentou sobre a importância de se manter a agência dos correios no 

município, mesmo que venha a ser privatizada. Palavra com o Vereador Guilherme 

de Souza Nogueira: Sugeriu ao presidente que formalizasse a diretoria regional dos 

correios as informações que estarão debatendo caso eles queiram encaminhar um 
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representante para participar do debate. Palavra com o Presidente Vereador Jordão 

de Amorim Ferreira: Disse ao Vereador Guilherme Nogueira que encaminhará o 

oficio, disse ainda que desde que iniciou seu mandato, os moradores próximo  da 

academia do Eric na Av. Dr. Candido de Oliveira Ribeiro se queixam do escoamento 

de água e do esgoto, que já fez requerimento quanto ao problema, o vereador Emanuel 

Ayres também, que faria um novo requerimento e pediu que todos assinassem com ele.  

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    Emanuel Ayres C. S. do Carmo 

 

 

____________________________  _______________________________ 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda   Guilherme de Souza Nogueira 

    

 

____________________________  _______________________________ 

Ivalto Rinco de Oliveira    João Bosco Ferreira Pires 
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Jordão de Amorim Ferreira 

   

 

   

 


