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 ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1528/2020
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 13 de outubro de 2020

Aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2020, às 19h15min 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 Dadalt Neto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de 
Oliveira e João Bosco Ferreira Pires. Ausente o Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. 
Solicitou dispensa da leitura da Ata nº 1526/2020 e 1527/2020 de 29/09/2020 
que foram colocadas em primeira e única discussão e votação e  aprovadas por 
unanimidade. O presidente justificou a ausência do vereador Jordão de Amorim 
Ferreira, em seguida solicitou que se procedesse a leitura do expediente. 
EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 09/2020 do Legislativo: “Altera os 
artigos 22 §5º e 49 §1º da Lei Orgância unicipal de 21 de novembro de 1994”. 
2- Parecer Projeto de Lei nº 09/2020 do Legislativo: Parecer Jurídico nº 
124/2020 Referência: Projeto de Lei que altera os artigos 22 §52 e 49 §12 da Lei 
Orgânica Municipal de 21 de novembro de 1994. Autoria: Câmara Municipal de 
Rio Novo 1- RELATÓRIO Foi encaminhado a Assessoria Jurídica desta Casa 
de leis para emissão de parecer, o Projeto de lei que altera os artigos 22 §5º e 49 
§1º da lei Orgânica Municipal de 21 de novembro de 1994, de autoria da 
Câmara Municipal de Rio Novo. É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica. 
11- ANÁLISE JURÍDICA 2.1. Da Competência, Iniciativa e Legalidade. o 
projeto versa sobre matérias de competência da Câmara Municipal, encontrando 
amparo no artigo 43, I da lei Orgânica Municipal. Sem delongas, percebo que 
quanto a competência, iniciativa e legalidade a  Assessoria Jurídica OPINA 
s.m.j., pela regularidade formal do projeto, pois se encontram juridicamente 
aptos para tramitação nesta Casa de leis. 2.2. Do Quórum e Procedimento Para 
aprovação do Projeto de lei nº. 124/2020 será necessário o voto favorável da 
MAIORIA ABSOLUTA, ou seja, 6 (seis) votos dos membros da Câmara em 
dois turnos com interstício de no mínimo 10(dez) dias, considerando que a 
matéria é aquela prevista no art. 42, §1º, da lei Orgânica Municipal. É 
importante ressaltar que o Presidente da Mesa Diretora também votará em 
projetos de lei com quórum por maioria absoluta, nos termos do artigo 35 do 
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 do Projeto. No que tange ao mérito, a Assessoria 
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, 24 de setembro de 2020. Daniele 
Sobral de Mello OAB/MG 172.862 Assessora Juridica. 3- Requerimento nº 
065/2020 Autor: Jordão de Amorim e Guilherme Nogueira Exmos. 
Srs.Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo Os vereadores que 
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subscrevem, 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 um poste com braço de luz na rua João 
Ferreira Lima – bairro Novo Horizonte. Justificativa: São providências 
necessárias para o bem estar e segurança dos moradores.  Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 09 de outubro de 2020. Jordão de Amorim Ferreira e 
Guilherme de Souza Nogueira. 4- Requerimento nº 066/2020 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 construído cobertura no ponto de taxi da rua Dr. Basílio Furtado 
Justificativa: Usuários e motoristas do serviço não contam com abrigo e ficam 
expostos as ações climáticas. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 09 de outubro 
de 2020. Jordão de Amorim Ferreira – Vereador proponente. ORDEM DO 
DIA:  1- Projeto de Lei nº 09/2020 do Legislativo: “Altera os artigos 22 §5º e 
49 §1º da Lei Orgância unicipal de 21 de novembro de 1994. Colocado em 
primeira discussão, encaminhado para as comissões emitirem parece.   Palavra 
com o Vereador Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo. Fez uso da 
palavra para esclarecer que após a aprovação o projeto será encaminhado ao 
executivo para sansão, e após  sansão poderão votar a Reforma do Regimento 
Interno. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: 
Disse que conforme orientações feitas na sessão anterior, para que possam votar 
a resolução que vai alterar o  Regimento Interno, precisarão dessa sansão, disse 
ainda que na próxima semana o projeto será colocado em pauta para segunda 
votação e após aprovação será encaminhado para ao poder executivo para 
sansão. Colocado em primeira votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes.  2- Requerimento nº 065/2020 Autor: Jordão de Amorim 
e Guilherme Nogueira. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento nº 066/2020 Autor: 
Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Antes de dar início a 
palavra livre o presidente perguntou se algum vereador gostaria de fazer 
requerimento verbal, o vereador Daniel Dias solicitou a palavra. Palavra com o 
Vereador Daniel Geraldo Dias: “Gostaria de fazer um requerimento verbal 
porque  estou recebendo vários questionamentos e acredito que os demais 
vereadores também. Nessas nossas visitas neste período, com muita cautela 
devido a seriedade da pandemia, e as pessoas nos cobram, que além de fazer 
requerimentos e projetos de lei, nos cobram que vereador também tem que 
investigar, tem que atuar, e acredito que vocês também devem estar passando 
por essa situação, vários questionamentos são feitos e alguns eu tive como 
responder, e eu gostaria de estar passando para os senhores para ser colocado 
em discussão aqui nesta casa. Aredito que todos nós aqui fomos eleitos pelo 
povo e nós temos que representa-los da melhor forma possível, deixando sempre 
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o mais claro possível as coisas. Alguns requerimentos infelizmente não foram 
atendidos pelo nosso executivo, como todos sabem, as pessoas tem me 
questionado muito de qual seria o papel da Senhora Poliana Chagas Ferreira na 
Prefeitura Municipal,  já que a mesma é diretora executiva do Acispes, acumula 
serviços na Prefeitura de Rio Novo, prestando trabalho de administração e 
finanças, sendo liquidante em diversos empenhos, inclusive o empenho da nossa 
tão sonhada rodoviária; vale ressaltar também, um outro questionamento, de um 
outro munícipe  que a Senhora Poliana é representante legal da empresa Harpia 
Vertice que hoje pertence a uma das filhas do nosso exelentíssimo prefeito, e 
que essa empresa tem ganhado diversas licitações do Acispes onde o Senhor 
Ormeu Rabello nosso prefeito é presidente e a Senhora Poliana é membro da 
comissão de licitação e liquidante em alguns casos. Outro questionamento muito 
importante também, desrespeito a aquisição de camas hospitalares pela 
secretaria municipal de saúde, tendo em vista o processo licitatório por conta do 
decreto 001/2020 situação de emergência, isso todo mundo sabe, ele adquiriu da 
empresa VHL hospitalar Ltda, onde seu represente legal é o Senhor Vitor Luiz 
da Silva Teixeira, esse estranhamente aluga um terreno da prefeitura por 
R$2.000,00 (dois mil reais) e vende 10 (dez) camas hospitalares para a 
prefeitura, na data de 30/03/ 2020 no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 
reais), até então nós sabemos que estamos num período de pandemia, mas não 
da pra eu entender é o cadastro da referida empresa, essa VHL, ela está 
constando nas suas atividade aluguel de equipamentos,  como a VHL, Klaus 
Estofados e Transporte Eireli e New Aspecto Ltda, funcionam no mesmo 
endereço? Infelizmente também não soube responder. Porque uma empresa de 
aluguel de equipamentos hospitalar vende 10 (dez) camas para a Prefeitura e 
ganha uma licitação para vendas de suporte para lâmpadas no valor de 
R$15.000,00 (quinze mil reais) em 25/03/2020. Essa empresa vende ou aluga 
equipamentos? Ainda sobre as camas hospitalares uma outra coisa estranha; em 
30/03/2020 essas camas custarem R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)  a 
unidade e em 25/05/2020 as mesmas camas, seus valores foram reduzidos em 
mais de  50%,  passaram a custar R$ 1.150,00 (hum mil cento e cinquenta reais) 
fui questionado e mais uma vez não consegui responder.  Uma outra pergunta é 
o  porque o portal da transparência da prefeitura está desatualizado. Não só eu 
mas acredito que todos os senhores querem estar acessando,  lendo os contratos, 
vendo o que estava sendo feito, tem umas empresas como a “Layout, Sete Leos 
Designer, LM Duarte, Empreteira Santa Maria, Santa Clara, uma serie de 
empresas que ganham licitações no nosso município. Uma outra coisa estranha é 
que nós temos duas empresas que prestam o mesmo tipo de serviço e 
infelizmente o portal da transparência está desatualizado. Proxima pergunta: 
Existem duas empresas prestando o mesmo serviço, será que temos tanto 
serviço assim que não estão dando conta de manter esse site, não só para nós 
vereadores como também para os munícipes aqui presentes. Senhores, eu expus 
meu posicionamento mais sincero, acredito que os senhores devem estar 
passando pela mesma situação. Nosso município participa do consórcio da 
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Acispes, contribui financeiramente com o mesmo, vários de nossos 
colaboradores são prestadores de serviço nessa instituição, e recebem em ambas, 
Prefeitura e Acispes, confuso, foi o questionamento, a carga horária, os valores 
exorbitante que se ganha, eu queria convidar vocês,  no caso nós vereadores, 
nobres colegas, legisladores desta casa, entender isso comigo. Isso é muito 
importante senhores vereadores, pelo seguinte: fui questionado e infelizmente 
não soube responder, no meu  entendimento há vestígios de ilegalidade, nós 
temos que dar satisfação ao nosso publico ao nosso povo, as pessoas que nos 
escolheram para estar aqui, sobre a utilidade do dinheiro público, nos estamos 
fechando o nosso mandato, os quatro anos, e eu venho aqui usar essa tribuna 
para que os vereadores se atentem as indagações do povo, assim como eu estou 
sendo indagado, e nós possamos chegar a um acordo e esclarecer essas coisas; 
particularmente eu estou ancioso porque é muito ruim você ser questionado e 
não ter resposta; outro ponto também, vou falar para os senhores, acho que nós 
temos que conversar, ter diplomacia sobre esses questionamentos, que eu tenho 
certeza que não é feito somente a mim; e estou disposto a conversar sobre minha 
duvida, dos munícipes de rio novo, mas considero que no momento  que nós 
temos comunicação aberta nas mídias, nas mídias sociais, e num momento de 
pandemia, acho que mais do que nunca nossos munícipes merecem respostas as 
suas perguntas e principal que tenha acesso ao portal da transparência, temos 
que lutar como todos sabem, pela não violação dos principios da legalidade, 
publicidade, moralidade, honestidade e lealdadeas instituições públicas e ao 
povo. Alguns dos senhores tem recebido esses questionamentos e tem tido 
respostas para essas situações?” Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: O presidente usou a palavra para perguntar aos 
demais vereadores se gostariam se manifestar quanto aos questionamentos do 
Vereador Daniel Dias. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa 
Semedo do Carmo: O Vereador usou a palavra para manifestar o seu apoio ao 
pronunciamento do Vereador Daniel Dias e disse que o pronunciamento foi 
pertinente, sóbrio e coerente; pertinente porque o vereador no uso de suas 
atribuições inerente ao cargo que ocupa trouxe questiomentos  importantes e que 
merecem a devida atenção, apuração e os esclarecimentos das partes; coerente 
porque ele externa a insatisfação dele, que também é sua, com a forma como a 
qual o executivo lidou com os requerimentos  que apresentaram ao longo desses 
quatro anos, até com um certo descaso e falta de clareza, disse que ao longo 
desses três anos e dez meses foram mais de 200 proposições apresentada por 
eles e a maioria delas assinadas por ele, vereador Daniel Dias e vereador 
Dionísio Da Dalt, outras esporádicas assinadas em conjutas com os demais 
vereadores, que alguns dos pedidos muito simples, na sua maioria  pedidos que 
receberam de munícipes nas ruas, que trouxeram para o plenário que foram 
devidamente analizados, votados e enviados ao executivo, e dentre esses 
requerimentos, alguns solicitando sobre prestação de contas, serviços prestados 
por determinadas empresas,   folha de pagamento, e são inúmeros pedidos que 
temos arquivados aqui nesta casa e acredito que a maioria não foram 
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respondidos ou não foram respospondidos de forma satisfatória, sem clareza ou 
sem algo concreto para que pudessem passar com fidelidade ao munícipe  que 
questionava. Manisfestou mais uma vez seu apoio ao vereador Daniel Dias e 
disse que mesmo sem ter Facebook ou Instagran curtia e compartilhava a 
manifestação do vereador.  Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira: O Presidente agradeceu a manifestação do Vereador Emanuel 
Ayres, se dirigiu ao Vereador Daniel Dias e perguntou se algum de seus 
questionamento já haviam sido pautados nesta casa através de requerimento. 
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias:  Disse que “conforme 
mencionou o Vereador Emanuel Ayres, vários questionamentos foram 
apresentados sobre situações que a populção nos cobra, e tudo isso aqui não é 
coisa que eu tirei atrás da orelha, vamos usar um termo bem claro,   está 
comprovado aqui para a apreciação dos senhores, foi tirado no site, infelizmente 
eu não pude, e como o senhor presidente bem sabe, eu não tenho tempo, porque 
trabalho muito, graças a Deus, não vivo da vereança, e tentei varias vezes entrar 
no site, fazer mais umas visitas, fazer mais alguns questionamentos e 
infelizmente não consegui acessar”. Palavra com o Presidente Verador 
Guilherme de Souza Nogueira: O presidente fez uso da palavra pra para que 
ficasse registrado nos anais desta casa, pois poderia parecer que os 
questionamentos feitos hoje já foram colocados em discussão e votação nesta 
casa e por ventura teve voto contrario ou já foi aprovado. Orientou que os 
questionamentos verbais feito pelo vereador Daniel Dias, fossem formalizados 
para que seja encaminhado ao executivo solicitando as informações, e assim ter 
uma demanda oficial, e desta forma estarem cobrando. Disse que tem o portal da 
transparência é uma ferramenta de pesquisa, de consulta como o próprio nome 
diz, não é transparência do fake news, mas transparecia verdadeira, que hoje 
empenhos estão 95% já foram entregues faltando somente um mês para ficar em 
dia, e esse é um meio de consulta para todos os vereadores aqui nesta casa. 
Palavra com o Verador Daniel Geraldo Dias: Disse que “hoje o maior 
questionamento dos munícipes é não conseguir acessar o site da transparecia, e 
quando começam acessar, faz uma ou duas consultas e  simplesmente não 
consegue mais, não foi um e não foi dois, diante disso tudo, eu não tenho tempo 
para ficar investigando na medida que alguns dos senhores tem, procuro outras 
formas, eu concluo da seguinte forma: farei um relatório mais minucioso, 
acompanhado de um corpo jurídico, competente, e encaminharei ao ministério 
público para apurar os vestígios dos possíveis, no mínimo considerado suspeito; 
sou candidato a reeleição, não sei se algun de nós aqui vai ser reeleito, mas eu 
quero sair desta casa com a consciência tranquila, que eu representei bem, o 
melhor possível a nossa população e fiz os questionamentos, e temos que zelar 
pelo público, não é uma responsabilidade só minha, mas de todos os senhores 
também, porque nós visitamos as residências das pessoas, pedimos o voto, e um 
voto de confiança, e as pessoas depositam na nossa pessoa o máximo de 
confiança e não podemos decepcionar essas pessoas”. Palavra com o Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse ao vereador Daniel Dias que como 
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ele disse representar tao bem seus eleitores, não deveria ter tido mais de 40 
faltas como ele teve neste mandato, que ele representa a população como todos 
os demais vereadores representam,  que ele deveria ter levado mais a serio a 
vereança. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse ao 
Vereador Eduardo Miranda; “ me estranha o senhor, eu já cheguei a comentar 
várias vezes com o senhor, inclusive o senhor tem o mesmo problema que eu, as 
minhas faltas a maioria, o senhor sabe eu tenho três cálculos renais, pelo menos 
o senhor tinha falado pra mim que teve pedra nos rins, e sabe como é doloroso 
uma cólica de rins, e o senhor questionar a minha ausência aqui, o senhor está 
distorcendo o assunto, é a maneira do senhor distorcer, o senhor como um 
grande amigo e a consideração que tenho pelo senhor, acho que temos que focar 
com isso aqui, se eu faltei, faltei sim, nunca neguei que faltei, eu tenho os 
exames que comprovam o que eu tenho, eu não quero isso para meu pior 
inimigo, a pessoa que tem uma cólica de rins, cai aqui nesta casa de tanta dor”. 
Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O 
Presidente se dirigiu ao Vereador Daniel Dias, e disse que ele  manisfetou estar 
fazendo um relatoria para encaminhar ao Ministério Público, mas quando a 
demanda chega no plenário tem que ser tomada as medidas cabíveis, e caso o 
vereador não formalize, pois está tudo registrado em ata  nos anais desta casa 
para  que possam fazer a representação, disse ainda que gostaria de deixar claro 
que todos os requerimentos tanto de oposição quanto situação, colocados no 
plenário foram aprovados por unanimidade, e que estará dando seguimento nos 
questionamentos feitos por ele. Palavra com o Verador Daniel Geraldo Dias: 
Agradeceu ao Presidente e disse que a questão não é só dele, é um 
questionamento que irão fazer aos senhores também, se ainda não fizera, se não 
tiver nada de errado não tem o porque  a gente não averiguar e dar uma 
respostas para os nossos eleitores, se não tem irregularidade, maravilha, só 
mostrar a verdade, pronto e acabou, só isso.  Não havendo mais nenhum assunto 
a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara Municipa, ordenando 
antes que se lavrasse a presente 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
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________________________________ _______________________________
Ivalto Rinco de Oliveira João Bosco Ferreira Pires

__________ausente_______________
Jordão de Amorim Ferreira

               


