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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1496/2020
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 17 de março de 2020

Aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2020, às 19h00min no “Plenário
Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Guilherme de Souza
Nogueira, 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 Semedo do Carmo, João Bosco
Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira. Ausente o Vereador Ivalto Rinco de
Oliveira. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal.
Solicitou dispensa da leitura da Ata nº 1495/2020 que foi colocada em primeira
e única discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos vereadores
presentes. A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do
expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 004/2020 do Executivo:
“Acrescenta dispositovo no art. 11 da lei 1.221/2017 de 02 de maio de 2017 e dá
outras providências. 2- Projeto de Lei nº 003/2020 do Leigislativo: “Dispõe
sobre denominação da Rua das Amendoeiras, no Bairro Mangueira.”. 3Requerimento nº 019/2020. Autor: Guilherme de Souza Nogueira. Exmos. Srs.
Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve, no
uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a
Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Instalação de Placa de sinalização ¨Proibido Estacionar Veículos Pesados
(caminhões e ônibus)¨ na rua Sebastião Costa Mattos no bairro Cerâmica.
Justificativa: Tal solicitação se faz necessária uma vez que a referida rua não
tem saída e a mesma está sendo utilizada como estacionamento por
caminhoneiros, dificultando o trafego dos moradores locais. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 04 de março de 2020.Guilherme de Souza Nogueira-Vereador
Proponente. 4- Requerimento nº 020/2020 Autor: Jordão de Amorim Ferreira
Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas
atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja
atendido pela Mesa Diretora desta egrégia Casa a seguinte solicitação. - Solicito
colocação de cascalho da rua Sebastião Guarda Chave até a mina dos Mendonça
e limpeza no entorno da mesma. Justificativa: O referido trecho necessita com
urgência colocação de cascalho, assim como a limpeza no entorno da mina,
beneficiando produtores, proprietários e os munícipes que utilizam a mina. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 13 de março de 2020. Jordão de Amorim Ferreira
Vereador Proponente. 5- Requerimento nº 021/2020. Autor: Jordão de Amorim
Ferreira. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente
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da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas
atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja
atendido pela Mesa Diretora desta egrégia Casa a seguinte solicitação. - Solicita
implantação de vidro de proteção físico/biológico em todos os pontos de
atendimentos em saúde (PSF’s e Anexo) para proteção dos funcionários.
Justificativa: A Falta do vidro de proteção expõe funcionários e usuários do
sistema de saúde a doenças transmissíveis pelo ar como covid-19, sarampo,
gripe, resfriado e etc. A implantação do vidro vai gerar uma proteção mutua
entre usuário e funcionário. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 13 de março de
2020. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 6- Requerimento nº
022/2020. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Ao Exmo. Sr. Vereador
Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja atendido pela Mesa Diretora
desta egrégia Casa a seguinte solicitação. - Solicita fechamento da Praça Prefeito
Ronaldo Dutra Borges nos dois sentidos aos domingos. Justificativa: O
fechamento da praça se faz necessário por questão de segurança uma vez que
existem motoristas trafegando pelo local em alta velocidade colocando em risco
a população que utiliza a praça como ponto de encontro e lazer. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 13 de março de 2020. Eduardo Luiz Xavier de MirandaVereador Proponente. 7- Leitura de Correspondências: 1) Cartorio da 235º ZE
de Rio Novo encaminha portaria conjunta nº 29/2020-PRE e informa estar
suspenso o agendamento e o atendimento presencial ao eleitor de 18 a 31 de
março de 2020, com possibilidade de prorrogação. O atendimento será feito pelo
telefone 3274-1128 e pelo e-mail zona235@tre-mg.jus.br. 2) Ofício nº
080/GAB/CD do Gavinete do Deputado Euclyudes Pettesen-PSC/MG referente
a emenda individual de nº 3978.0004 que indica o Município de Rio Novo – MG
para ser contemplado com 1(um) Kit de Conselho Tutelar. 3) Ofício nº
0272/2020/GIGOV/JF da Gerência Executiva e Negocial de Governo Juiz de
Fora que notifica credito de recursos financeiros convênio nº 845235/2017 no
valor de R$ 98.350,00 (noventa e oito mil trezentos e cinquenta reais) referente
“pavimentação de vias urbans do município de rio novo-mg”. ORDEM DO
DIA: antes de dar início a ordem do dia o Presidente deixou registrada a
ausência dos vereadores Ivalto Rinco de Oliveira e Dulcimar Prata Marques.1Projeto de Lei nº 004/2020 do Executivo: “Acrescenta dispositovo no art.11 da
lei 1.221/2017 de 02 de maio de 2017 e dá outras providências.” Colocado em
segunda discussão e votação, encaminhado para a comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Aprovado com 7 (sete) votos favoráveis, 1(um)
ausência do Vereador Ivalto Rinco na sessão e 1(um) ausência da Veradora
Dulcimar Prata Marques na Ordem do Dia. 2- Projeto de Lei nº 003/2020 do
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Leigislativo: “Dispõe sobre denominação da Rua das Amendoeiras, no Bairro
Mangueira”. Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado para a
comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Aprovado com 7 (sete) votos
favoráveis, 1 (um) ausência do Vereador Ivalto Rinco na sessão e 1(um)
ausência da Veradora Dulcimar Prata Marques na Ordem do Dia. 3Requerimento nº 019/2020. Autor: Guilherme de Souza Nogueira. Colocado
em primeira e única discussão e votação. Aprovado com 7 (sete) votos
favoráveis, 1 (um) ausência do Vereador Ivalto Rinco na sessão e 1(um)
ausência da Veradora Dulcimar Prata Marques na Ordem do Dia. 4Requerimento nº 020/2020 Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão. O presidente pediu permissão ao Vereador
proponente para assinar com ele o requerimento, e foi permitido pelo autor.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado com 7 (sete) votos favoráveis,
1 (um) ausência do Vereador Ivalto Rinco na sessão e 1(um) ausência da
Veradora Dulcimar Prata Marques na Ordem do Dia. 5- Requerimento nº
021/2020. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado com 7 (sete) votos favoráveis, 1 (um) ausência
do Vereador Ivalto Rinco na sessão e 1(um) ausência da Veradora Dulcimar
Prata Marques na Ordem do Dia. 6- Requerimento nº 022/2020. Autor:
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e úncia discussão e
votação. Aprovado com 7 (sete) votos favoráveis, 1 (um) ausência do Vereador
Ivalto Rinco na sessão e 1(um) ausência da Veradora Dulcimar Prata Marques
na Ordem do Dia. Antes de dar início a Palavra livre o presidente comentou com
referencia as correspondências recebidas. PALAVRA LIVRE: Palavra com o
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Perguntou se a reunião para
discussão da reformulação da Lei Organica e do Regimento Interno está
confirmada para quarta-feira dia 18/03. Palavra com o Presidente Vereador
Guilherme de Souza Nogueira: Disse que não haverá reunião, considerando a
questão do coronovirus, e que a presidente da comissão Vereadora Dulcimar
Prata Marques está envolvida diretamente nesta questão, assim como o vereador
Jordão de Amorim, por serem funcionários da área da saúde, e que este é um
momento de evitar aglomeração. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: O Vereador fez uso da palavra para sugerir que o Legislativo
juntamente com o Executivo, fizessem uma campanha mais incisiva de
conciêntização sobre o coronavirus, por mais que os veículos de comunicão
estejam informando e pedindo para que se evite aglomeração, tanto o anexo
quanto os PSF’S continuam lotados, que todos os dias quando chega no seu
local de trabalho pede para as pessoas que aguardem o atendimento do lado de
fora que é mais arejado e que evitem sair de casa, que essa é uma realidade que
está cada dia mais proxima de Rio Novo, é preciso prevenção, e um cuidado
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especial com as crianças e os idosos, e infelizmente as pessoas não estão
levando o problema a sério. Palavra com o Presidente Guilherme de Souza
Nogueira: Disse ao vereador Jordão Amorim que já fez a sujeitão ao Prefeito
para se coloque um veículo de comunicação na rua, disse ainda que o centro de
atendimento ao cidadão ainda está aberto porque conseguiram comprar um
pouco de álcool em gel, mas que já está em falta no mercado, e caso não
consigam comprar mais o atendimento será suspenso, considerando que no local
passa em média de quarenta a cinquenta pessoas por dia, é um local com
potencial de contágio, vamos estar observando estas questões e também
observando a publicações nas redes sociais. Palavra com a Vereadora
Dulcimar Prata Marques: A Vereador usou a palavra para justificar seu atraso,
e informou que o atendimento do anexo foi transferido para piso inferior da Sata
Casa. 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

__________________________
Dionísio Da Dalt Netto

__________________________
Dulcimar Prata Marques

___________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

__________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo

___________________________
Guilherme de Souza Nogueira

________ausente_____________
Ivalto Rinco de Oliveira

___________________________
João Bosco Ferreira Pires

__________________________
Jordão de Amorim Ferreira
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