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

ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1498/2020
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 14 de abril de 2020

Aos 14 (quatorze) 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. A seguir o Presidente
solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1Requerimento nº 026/2020. 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 encaminhado ao
Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Seja priorizada melhoria na
iluminação pública dos bairros Novo Horizonte, Renascer e Nova Aurora.
Justificativa: A população tem procurado o vereador para reclamar que os
bairros estão escuros devido a pouca iluminação, causando insegurança aos
moradores. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 13 de abril de 2020. Jordão de
Amorim Ferreira -Vereador Proponente. 2- Requerimento nº 027/2020 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 Senhor Márnio Everton Araújo Camacho, pelo seu gesto em doar o produto
Amônia Quaternária para pulverização das ruas do município devido a pandemia
do Coronavirus (Covid-19), entre outras ações, como criação de projetos e
ajudas sociais. Sala das Sessões, 13 de Abril de 2020. Jordão de Amorim
Ferreira-Vereador Proponente. 3- Requerimento nº 028/2020. Autores:
Vereadores 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: Encaminhar extrato das contas
específicas vinculadas à convênios para realização de obras (rodoviária,
pavimentação, etc.) e esclarecer o que falta para a execução dos serviços.
Justificativa: Faz-se necessário para que nós, enquanto Vereadores, possamos
responder aos questionamentos que recebemos dos munícipes. Sala das Sessões
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“Messias Lopes”, 13 de abril de 2020. Daniel Dias, Dionísio Dadalt e
Emanuel Ayres. 4- Requerimento nº. 029/2020. Autores: Vereadores 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) Limpeza e cascalhamento nas ruas do Bairro
Casablanca. 2) Seja cumprido o cronograma da coleta de lixo no referido Bairro.
Justificativa: Apresentamos este pedido atendendo a reivindicação dos
munícipes que por ali trafegam e residem. As ruas do referido bairro encontramse em péssimo estado de conservação, agravado pelas últimas chuvas. Faz-se
necessário que o Executivo Municipal providencie a manutenção. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 13 de abril de 2020. Daniel Dias, Dionísio Dadalt e
Emanuel Ayres.5- Requerimento nº. 030/2020. Autores: Vereadores 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: Remeter à Câmara Municipal as prestações de contas
mensais, balancetes de receitas e despesas, conforme exigência legal.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de mais uma reiteração, no cumprimento de nossas
obrigações, conforme registrado nos arquivos desta Casa Legislativa. Faz-se
necessário para que o Executivo atenda à Lei de Responsabilidade Fiscal e para
que nós, enquanto vereadores, possamos cumprir nossas atribuições e responder
aos questionamentos que constantemente recebemos. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 13 de abril de 2020. Daniel Dias, Dionísio Dadalt Emanuel Ayres.
ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 026/2020. Autor: Jordão de Amorim
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade. 2- Requerimento nº 027/2020 Autoria: Jordão de Amorim
Ferreira. Colocado em primeira e úncia discussão. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: O Vereador disse que a moção é um gesto de
agradecimento, que gostaria dar um Titulo mas o mesmo já recebeu pela sua
atuação junto a Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, que ele é muito
atuante no município inclusive com diversos projetos entre eles o da ZPE que
infelizmente não pode ser colocado em pratica por falta de recursos, convidou
os demais vereadores para assinarem com ele a moção. Palavra com a
Vereador Dulcimar Prata Marques: Parabenizou o Vereador Jordão pela
iniciativa da pulverização. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de
Souza Nogueira: Disse que já havia assinada a moção, e que tem muita
consideração pelo Sr. Márnio por suas ações no município, disse ainda que na
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proxima sessão fará uma moção de aplauso para a concessionária do Aeroporto
que fez a cessão do veículo e dos bombeiros civis que ajudaram na pulverização
das ruas com hipoclorito. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 3- Requerimento nº 028/2020. Autores: Vereadores Daniel Dias,
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colcoado em primeira e úncia discussão.
Palavra com a Vereador Dulcimar Prata Marques: Perguntou aos autores do
requerimento se assim como ela eles receberem mensagem via whatsapp onde
um munícipe faz questionamento quanto a estrada de Rio Novo a Guarani,
pedindo que o legislativo se manifestasse com relação ao assunto, que ela havia
respondido já ter sido enviado correspondêcia ao DER e ao Executivo de
Guarani. Sugeriu que fosse colocado uma faixa educaditava na saída para
Guarani informando o perigo em que se encontra a estrada, e pediu que
explicassem melhor de onde esta sendo a cobrança dos extratos se tem relação a
solitação com a mensagem recebida. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres
Costa Semedo do Carmo: O vereador disse que não tem relação, que a
solicitação na realidade é uma reitera com referencia a convênios já firmados
por parte da prefeitura com o Governo Estadual ou até de obras que estão para
serem realizadas através de emendas parlamentares, por isso foi citado a
rodoviária e pavimentação, que a aquestão da estrada Rio Novo/Guarani
também é importante e poderimam entrar com uma requerimento ou uma ação
em conjunto no intuito de analisar o que pode ser feito. Palavra com a
Vereador Dulcimar Prata Marques: Mais uma vez sugeriu que o legislativo
fizesse uma faixa para ser colocada no início da estrada que liga Rio Novo a
Guarani no intuito de alertar aqueles que por ela trafegam, até que seja tomada
outras providências, pois a estrada esta realmente muito perigosa, e se todos
estiverem de acordo ela se prontificava mandar fazer a faixa. Palavra com o
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse ter recebido também a
mensagem, que tomou a liberdade de procurar a empresas que está fazendo o
recapeamento das estradas da região, e que se encontra instalada em Rio Novo,
mas eles prestam serviço para o DER Juiz de Fora, e a Estrada Rio
Novo/Guarani é administrada pelo DER Ubá, que estave hoje conversando com
o prefeito em enviar uma correspondência ou irem pessoalmente ao DER Ubá.
Informou que o recapeamento da estradas de Coronel Pacheco e Piau está sendo
finalizado e o próximo a ser feito será da estrada de Rio Novo/São João
Nepomuceno que também está em péssimo estado. Palavra com o Presidente
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Informou que com relação ao alfalto
da rua Jacob da Paixão, foi passado pelo empreiteiro que as máquinas estão em
Viçosa e existe um decreto do prefeito de que as máquinas não podem sair de lá,
que devido ao coronavirus estão impedidos de tirar a maquinas para vir fazer o
serviço, o prefeito está mantendo contato com a empresa tentando uma solução
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para o caso, uma vez que o recurso está liberado e é só executar; quanto a praça
atraz do monumento do Cristo a empreiteira após ser notificada está se negando
a fazer justificando a questão do coronavirus, mas dentro do próprio decreto
estadual fala que guardada as devidas proteções a questão da contrução não esta
vetada, sendo assim está havendo um diálogo constante com a empreiteira para
tentar solucionar pois os recursos já estão em caixa e a população precisa das
melhorias. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse ter
sido procurado por dois moradores, um deles reside no Ipiranga e reclamou de
muito mato no acostamento, vários munícipes trafegam a pé até o Bairro
Recanto da Lagoinha e as vezes até o Mato Negro, o outro foi quanto a questão
dos buracos. E sugeriu que fosse feito um requerimento solicitando a limpeza do
acostamento e o recapeamento asfáltico. Em seguida o presidente colocou o
objeto do requerimento em votação. Aprovado por unanimidade 4Requerimento nº. 029/2020. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt
e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado
por unanimidade. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel
Ayres. 5- Requerimento nº. 030/2020. Autores: Vereadores Daniel Dias,
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colcado em primeira e única discussão e
votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar início a palavra livre o
Presidente disse que com relação ao assunto levantado pela Vereador Dulcimar
Prata Marques e os Vereadores Jordão de Amorim e Eduardo Miranda, referente
a manutenção da MG-353, já foi encaminhado ao DER um oficio com essa
solicitação, que irá verificar na secretaria se houve alguma retorno e caso não
tenha respondido será feito uma reitera. PALAVRA LIVRE: Palavra com o
Vereador João Bosco Ferreira Pires: Peguntou se irão retornar as reuniões
para a reformulação do regimento interno ou se ainda continuará suspensa.
Palavra com o Presidente Veredor Guilherme de Souza Nogueira:Disse ser
um assunto que precisam debater, que hoje por conta do coronavirus situação
por completa os serviços públicos, a saúde sendo priorizada, e colocou em
plenária a discussão de como ficará daqui em diante a reformulação do
Regimento Interno e Lei Orgânica do Município. Palavra com o a Vereadora
Dulcimar Prata Marques: Disse ser a favor de se reformular os temas com
dúvidas mais evidenciadas, uma vez que estamos atravessando um momento
critico, que o ideal agora seria fazer uma mini reformulação. Palavra com o
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Fez uso da palavra para dizer que
também era a favor reformular os itens mais geram dúvidas, pois não existe
data para que isso acabe, e economia agora é essencial. Palavra com o
Vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse estarmos vivendo um momento
muito incerto, sem previsão de quando irá normalizar, visto que os assuntos que
os assuntos que necessitavam ser alterados com mais urgências já foram
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discutidos, sugeriu que aguardassem até meados de julho, se acharam que não
haverá tempo para fazer a reformulão na sua totalidade, que se faça uma mini
reforma, mesmo porque os os vereadores em sua maioria ou totalidade
concordam que o Regimento Interno está muito ultrapassado. Palavra com o
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Informou que nos
próximos quinze a vinte dias estára fazendo convocação para reunião com as
devidas precauções, para lapidarmos o que já foi apresentado, e analizarmos se
poderá ser feito a reformulação completa ou reduzida, mas já cientes de que
haverá alteração no Regimento. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata
Marques: Sugeriu que a reunião fosse feita após a reunião do Comitê de
Enfrentemanto do Coronavirus, uma vez vários vereadores já participam e as
reuniões são extensiva a todos. 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

__________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

___________________________
João Bosco Ferreira Pires

__________________________
Jordão de Amorim Ferreira
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