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          ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1497/2020
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 07 de abril de 2020

Aos 07 (sete) dias do mês de abril 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, Ivalto Rinco de 
Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira. O Presidente 
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Antes de darem início 
a leitura do expediente o presidente disse estarem retornando após cumprir a 
portaria de 15 dias sem atividades devido ao isolamento social no enfrentamento 
ao coronavirus, Solicitou dispensa da leitura da Ata nº 1496/2020 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. Requerimento nº. 023/2020. 
Autores: Daniel Dias, Dionísio DaDalt e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira Presidente 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 encaminhada ao Executivo 
Municipal a seguinte solicitação:1) ADIAR O VENCIMENTO DO IPTU 
2020 - por no mínimo 3 meses - devido aos riscos e consequências da pandemia 
do coronavírus. 2) ADIAR O VENCIMENTO – ou mesmo avaliar a 
possibilidade de isenção – da taxa 2020 do ALVARÁ de funcionamento 
comercial. Justificativa: O documento de arrecadação municipal (DAM) com 
referência ao IPTU 2020 tem vencimento previsto para 10 de abril do corrente 
ano. Solicitamos o adiamento desta data a fim de evitar aglomerações na única 
Casa Lotérica da cidade e na própria repartição municipal responsável pela 
emissão do imposto. Tal precaução é necessária visto as expressas 
recomendações para prevenção da disseminação do vírus. A medida também 
colabora para redução dos impactos financeiros sofridos pela população 
nesta época de instabilidade econômica, consequência da pandemia. Sala 
das Sessões “Messias Lopes”, 20 de março de 2020. Daniel Dias,  Dionísio 
Dadalt e  Emanuel Ayres. 2- Requerimento nº 024/2020 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: - Solicita substituição das lâmpadas da iluminação publica 
do Distrito de Furtado de Campos por lâmpadas de Led. Justificativa: 
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Considerando que o município iniciou a troca das antigas lâmpadas, instalando 
lâmpadas de Led por serem mais econômicas e terem uma melhor luminosidade. 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 03 de abril de 2020. Guilherme de Souza 
Nogueira - Vereador Proponente. 3- Requerimento nº 025/2020 Autoria: 
Jordão de Amorim Ferreira Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira-Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo-Ref.: MOÇÃO DE 
APLAUSO. O vereador que abaixo subscreve requerer à Mesa Diretora desta 
Câmara que, após apreciação do plenário, seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO 
ao Supermercado San Martins pelas medidas de prevenção tomas para com seus 
clientes e funcionários diante da pandemia do Coronavirus (COVID-19). Sala 
das Sessões,  06 de abril  de 2020. Jordão de Amorim Ferreira - Vereador 
Proponente. 4- Leitura de Correspondencia: Que a EMATER-MG encaminha 
informando que em atendimento ao Decreto de Calamidade Pública editado pelo 
Governo do Estado  e em Cumprimento a Deliveração da Diretoria da 
EMATER-MG estarão atuando em teletrabalho até deteminanção contrária. 5- 
Leitura de Ofício:  Ofício nº PM/2020/125 do Gabinete do Prefeito que 
encaminha o Decreto 009/2020 “Declara estão de calamidade pública, no 
Município de Rio Novo/MG decorrente do surto epidêmica de coronavirus 
(Covid-19) e dá outras providências. ORDEM DO DIA: 1-Decreto nº 
009/2020 “Declara estado de calamidade pública, no Município de Rio 
Novo/MG decorrente do surto epidêmico de coronavirus (Covid-19) e dá outras 
providências.” Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que o Decreto nº 
009/2020 é uma tramitação diferente, por ser de calamidade publica necessita 
passar pelo Poder Legislativo para ser ratificado.  Palavra com o Vereador 
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: O Vereador disse ter participado de 
uma das reuniões do Comitê de Enfrentamento ao Coronavirus que acontece 
todos os dias aqui nesta casa, e nesta reunião o executivo já cogitava a hipótese 
de fazer o decreto de calamidade pública, na ocasião existia uma dúvida se 
juridicamente Rio Novo se encaixava visto que até então existe nenhum caso de 
coronavirua confirmado no município, e questionou se o assunto continuou a ser 
discutido e se alguma outra consideração foi feita para se chegar a esta 
conclusão de ser decretado calamidade pública. Palavra com a Vereadora 
Dulcimar Prata Marques: Disse que as reuniões do Comitê começaram 
acontecendo todas as segundas-feiras, mas mediante a demanda e a necessidade 
as reuniões foram alteradas para todos os dias e agoras acontecem todos as 
segundas, quartas e sextas-feiras, o sistema alimentado diariamente ao final do 
dia, que todos a medidas estão sendo tomadas, na área da educação, da atenção 
primária, e na Santa Casa que hoje está funcionando o Anexo que se encontra 
em reforma, disse que foi feito um isolamento para o paciente suspeito, 
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sintomático respiratório,  que tem sido feito busca ativa e conscientização da 
população. Comentou com referencia a declaração do Prefeito do São João 
Nepomuceno quanto a um paciente com Covid-19 positivo que se encontra 
internado em Juiz de Fora,  Rio Novo hoje tem cinco paciente 1 internado e 4 
em isolamento domiciliar sendo que 1 já recebeu alta, que até o momento está 
tudo controlado, não tem faltado EPI, que existem voluntários confeccionando 
os mesmos,  a Prefeitura não tem medido esforços para fazer a compra de tudo o 
que é necessário e é  solicitado pelo comitê. Palavra com o Vereador Jordão 
de Amorim Ferreira: O Vereador fez uso da palavra para dizer que o estado de 
calamidade é mundial, que nunca na história da humanidade países tiveram que 
escolher entre a vida ou a economia, e acredita que toda medida seja ela antes ou 
depois para enfretar o coronavirus é valida, que o Brasil nas ultimas 24hs teve 
114 mortos e até o momento já tem 686 mortes, e 14.034 casos já confirmados, 
que em Minas Gerais o nível de infecção está controlado, com uma média 
percápta 3.6 infectados a casa 100.000 habitantes, e qualquer medida adotada é 
valida, mediante isso é a favor do decreto independente do teor e da 
circunstância, que o decreto é necessário antes que aconteça uma tragédia ou um 
surto epdêmico no município. Parabenizou a prefeitura por todas as medidas já 
tomadas até a presente data. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme 
de Souza Nogueira: Frizou que as reuniões do Comitê de Enfrentamento ao 
Coranavirus passou a acontecer todas as segundas, quartas e sextas-feiras, e 
mais uma vez convidou os vereadores para participarem das reuniões do comitê. 
Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: 
Agradeceu aos veradores Jordão de Amorim e Dulcimar Prata Marques pelas 
manifestações, disse que a duvida questionada pode não ser somente dele como 
também daqueles que não podem participar das reuniões do comitê, disse ainda 
que gostaria de deixas o seu reconhecimento a toda a equipe,  ao trabalho das 
ações propostas pelo comitê e especiamento ao trabalho dos profissionais da 
área da saúde que estão incansáveis no combate a essa pandemia. Palavra com 
o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Presidente  disse 
que  ficaria registrada as manifestações dos vereadores, e comentou  quanto a 
questão da calamidade como ex secretário de saúde, desde que iniciou esse 
problema da pandemia quando as pessoas o procuram, sempre diz que a 
população de Rio Novo e microregião precisa ter Juiz de Fora como um 
termômetro em qualquer adversidade epidemiológica que venha a acontecer, se 
os casos não explodirem em Juiz de Fora a tendência é termos uma situação 
regionalmente mais tranquila, mas com os casos crescendo em Juiz de Fora, a 
tendências é que nas cidades no seu entorno apareçam alguns casos, 
infelizmente o ir e vir das pessoas à Juiz de Fora para trabalhar ou ir ao médico, 
pois existem situações médicas que necessitam de tratamento, como  pacientes 
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da oncologia, hemodiálige e as gestantes, sendo o atendimento eletivo possível 
segurar, mas tem situações que o município não tem como tirar porque são 
serviços de uma complexidade maior;  reforçavam a questão do isolamento, de 
continuar seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, porque ela 
é o órgão oficial em estar divulgando todas as informações, todas as orientações, 
existem pessoas maldosas que divulgam fake news,  que as vezes acaba criando 
tumulto dando desinformação, a Secretaria de  Saúde não está divulgando uma 
bandeira partidária, está divulgando informações para os munícipes, que eles 
vereadores precisam divulgar que se deve seguir as orientações dos meios 
oficiais, que no caso seria a Secretaria Municipal de Saúde, disse ainda que esta 
semana tiveram a surpresa que já era uma preocupação, referente a arrecadação 
do município, disse existir uma medida do governo federal para tentar 
compensar a perda do FPM que os municípios terão, mas existe também a 
questão do ICMS e inevitavelmente cairá a arrecadação, infelizmente por Minas 
ser um estado quebrado, não terá como compensar para os municípios, 
comentou que normalmente na primeira semana do mês tem sempre uma 
arrecadação de ICMS no montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e esse 
semana veio somente R$ 7.000,00 (sete mil reais), uma quede quase 90%, isso 
os deixa apreensivos, mas reforçou que é necessário essa preocupação, pois 
nossa região não está preparada para receber um numero expressivo de casos 
graves dessa doença que vem aterrorizando a todos. Em seguida o  Decreto 
009/2020 foi ratificado pelo plenário por unanimidade. 2- Requerimento nº. 
023/2020. Autores: Daniel Dias, Dionísio DaDalt e Emanuel Ayres. Colocado 
em primeira e única discussão. Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme Nogueira: Disse que o requerimento está datado de 20/03 e o item 1 
que solicita adiamento no vencimento do IPTU já consta no Decreto do dia 
23/03, ficando valido somente o item 2 que se refere a isenção da Taxa de 
Alvará. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade.  3- 
Requerimento nº 024/2020 Autor: Guilherme de Souza Nogueira. Colocado em 
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade 4- 
Requerimento nº 025/2020 Autoria: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata 
Marques: Solicitou ao vereador proponente que estendesse a moção ao 
Mercado Futura, visto que hoje foi efetuado uma fiscalização no local, e 
vereficado a organização do mesmo, e caso não concorde que seja feito uma 
moção separa para o Mercado Futura. Palavra com o Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira: Discordou que se estendesse a moção, e explanou as ações 
que estão sento tomadas pelo Supermercado San Martins. Colocado em primeira 
e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar início a 
Palavra Livre o presidente disse que a questão moção de aplauso, irá comentar 
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sobre esse assunto na proxima reunião do comitê, pois está preocupado com a 
situação dos Bancos do município,  são entidades com altos lucros, e todos os 
dias tem muitas pessoas nas portas, que não vê ser disponibilizado nenhum 
funcionário para organizar a fila, não tem álcool em gel na entrada da agência, e 
os funcionários ficam isolados na parte interna, controlando a entrada de um por 
um, todos eles de mascaras, e quem está do lado de fora não tem, apesar da 
responsabidide de manter a distância ser de cada um, acha que o banco por ser 
uma entidade financeira, uma entidade consolidada, o mínimo que deveria ter 
era essa preocupação com seus clientes, pois quem está indo até lá são clientes, 
não são visitantes, e reafirmou que amanha estára levantando esta questão no 
comitê e também oficializando aos bancos. PALAVRA LIVRE: Palavra com 
o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O vereador fez uso da palavra agradecer 
ao presidente pela compreensão ao abonar suas faltas, que não faltou por falta 
compromisso mais sim por estar hospitalizado. Comentou  que nestes vinte e 
poucos dias que permaneceu hospitalizado no HU- Hospital Universitário de  
Juiz de Fora, presenciou a  movimentação com a chegada  de pacientes com  
sintomas de coronavirus, e a situação é mais seria do que parece, que  poucos 
são os casos reconhecidos,  que muitos dos pacientes entram e saem dos hospital 
com suspeita, sem um diagnostico preciso, e o que presenciou enquanto 
internado foi a transferência de mais de 12 pacientes, e hoje o que viu no 
noticiário da TV foram 43 casos confirmados em Juiz de Fora, e que são mais de 
500 casos suspeitos, disse que a população de Rio Novo precisa levar mais a 
serio a situação, mantendo o isolamento, saindo somente se necessário e 
evitando aglomeração, que esse vírus não é uma simples gripezinha como disse 
o presidente Bolsonaro.  Disse que a cirurgia a qual foi submetido tem que 
agradecer ao médico cirurgião, que teve o empenho em realiza-la, pois ele tem 
mais de 60 anos e estava afastado, e mesmo correndo risco fez a sua cirurgia,  
solicitou seja encaminhado moção de agradecimento ao cirurgião vascular Dr. 
Isolino Geraldo de Almeida pelo atendimento prestados a ele neste período em 
que esteve hospitalizado. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira: Disse que a Moção de agradecimento será encaminhada e 
informou aos vereadores que já se encontram nas mesas os balancetes resumidos 
da receitas e despesas dos meses de fevereiro de março/2020, qualquer duvida as 
notas se encontram a disposição na secretaria. 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

__________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

__________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo

__________________________
Guilherme de Souza Nogueira

__________________________ 
Ivalto Rinco de Oliveira

__________________________
João Bosco Ferreira Pires

__________________________ 
Jordão de Amorim Ferreira


