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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1532/2020 
           Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 17 de novembro de 2020 
  
 
 
Aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro de 2020, às 19h10min no “Plenário 
Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Dionísio 
Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, João 
Bosco Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira. Ausente os Vereadores Daniel 
Geraldo Dias, Emanuel Ayres do Carmo Mattos e Ivalto Rinco de Oliveira.  O 
Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou 
dispensa da leitura da Ata nº 1531/2020 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 073/2020. Autores: Jordão de Amorim 
Ferreira e João Bosco Ferreira Pires. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. Os vereadores que abaixo subscrevem, 
requerem que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. 
Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho. - Solicita que seja 
realizado recapeamento asfáltico na Av. Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro, no 
parque de Exposições.  Justificativa: “A manutenção da pavimentação irá 
proporcionar maior conforto e segurança aos pedestres e veículos que utilizam as 
referidas vias, evitando assim transtornos e acidentes” Sala de sessões “Messias 
Lopes”, 17 de novembro de 2020. Jordão de Amorim Ferreira e João Bosco 
Ferreira Pires. 2- Correspondência recebidas:  1) Ofício PM/2020/340 do 
Gabinete do Prefeito de Rio Novo: Que responde aos nobre Edias os 
requerimentos de nº 065/2020, 066/2020 e 067/2020. 2) Leis Sancionadas – Lei 
1348/2020-Projeto de Lei 015/2020, Lei 1347/2020-Projeto de Lei 016/2020, Lei 
1346/2020-Projeto de Lei 014/2020, Lei 1345/2020- Projeto de Lei 013/2020, Lei 
1344/2020-Projeto de Lei 008/2020, Lei 1343/2020-Projeto de Lei 006/2020, Lei 
1342/2020-Projeto de Lei 07/2020. 3) Ofício 1327/2020–GRUA da Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais – COPASA. “Responde Ofício nº 061/2020 
da Câmara Municipal que solicita informações quanto ao abastecimento de água, 
investimentos da empresa no município e utilização do rio Caranga como fonte 
de abastecimento de água”. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 073/2020. 
Autor: Jordão de Amorim Ferreira e João Bosco Ferreira Pires. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata 
Marques: Fez uso da palavra para pedir permissão para assinar o requerimento, 
o que foi permitido pelos autores. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Disse que o requerimento foi encaminhado a esta casa devido um 
acidente de moto ocorrido hoje naquele local, e convidou os demais vereadores 
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para assinarem o requerimento. O requerimento segue assinados pelos vereadores 
Guilherme Nogueira, Dulcimar Prata Marques, Dionísio Da Dalt, Eduardo 
Miranda além dos vereadores proponentes Jordão de Amorim Ferreira e Joao 
Bosco F. Pires. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. Antes de dar início  a Palavra livre o 
Presidente informou que na próxima sessão pretende colocar o Projeto de Lei 
017/2020 referente ao Orçamento para 2021 em primeira discussão e votação, 
solicitou atenção das comissões,  e o vereador que quiser propor alguma emenda 
que encaminhe a mesma mesa diretora, para que o projeto seja colocada em 1ª 
discussão e votação. Disse ainda que estará encaminhando ao executivo um 
pedido de informação quanto ao Projeto Lei do Legislativo que altera a Lei 
Orgânica para que possam na próxima sessão também estarem colocando em 
pauta a Projeto de resolução alinhando o Regimento Interno de acordo com o que 
foi deliberado pela comissão. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Parabenizou os vereadores que concorreram 
a reeleição e obtiveram êxito, parabenizou também o Prefeito Ormeu Rabello 
Filho, disse que os dias que antecederam as eleições foram complicados mas no 
dia transcorreu tudo com tranquilidade, lamentou não terem os Vereadores 
Dionísio Da Dalt e João Bosco Ferreira Pires na próxima legislatura, disse estar 
feliz em ter sido reeleito, pois é um sinal que fez seu trabalho, e desejou que 
possam continuar  trabalhando, agradeceu a população rionovense e aos 
funcionários da casa que dão suporte a eles. Palavra com o Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira:  Parabenizou os vereadores eleitos; disse que os vereadores 
João Bosco Ferreira, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres, sempre foram presença 
significativa nesta casa e fariam falta na próxima legislatura. Com relação ao 
ofício recebido da Copasa que fala quanto aos picos de energia, já está com  um 
ofício pronta para ser encaminhado a Energia, e amanhã mesmo pedirá para 
imprimir e todos os vereadores assinarem e seja encaminhado, pois mesmo que a 
Copasa esteja tomando certas medidas parta solucionar o problema eles como 
vereadores deveriam também intervir e mostrar para companhia que o problema 
está prejudicando a população. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata 
Marques: Fez uso da palavra para agradecer as pessoas que lhe confiaram os 403 
votos recebidos, disse estar feliz com a reeleição dos nobres colegas, que os 
vereadores João Bosco F. Pires e Dionísio Da Dalt que não se candidataram a 
reeleição irão fazer muita falta nesta casa, e que eles que foram reeleitos tenham 
discernimento para estarem trabalhando mais quatro anos para o desenvolvimento 
de Rio Novo, disse ainda terem sofrido muito durante a campanha, que foi uma 
campanha muito desgastante, muito diferente das demais, mas que a todo 
momento procuraram a paz, o que infelizmente não encontram por parte na 
oposição, lamentava, mas conseguiram manter o posicionamento em todas as 
caminhadas, parabenizou  ao Prefeito Ormeu Rabello e a Vice-Prefeita Raquel 
Tostes Carpanez, pelo trabalho realizado mesmo sendo atacados a toda momento,  
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assim como eles vereadores também foram, que obtiveram a vitória e estão 
prontos para trabalhar pela população de Rio Novo. Palavra com o Vereador 
João Bosco Ferreira Pires: O Vereador parabenizou aos vereadores reeleitos, 
que a reeleição quer dizer que o trabalho realizado foi aprovado por grande parte 
da sociedade com uma votação expressiva, agradeceu as palavras direcionadas a 
ele,  disse que por uma decisão pessoal decidiu não se recandidatar, mas que esses 
quatro anos foi um grande aprendizado,  embora a partir de 1º de janeiro de 2021 
não estará mais compondo essa casa legislativas, se colocou à disposição no que 
estiver ao seu alcance para estar ajudando, pois independente de ser vereador ou 
não ele é um rionovense e torce pelo sucesso da cidade e dos colegas que irão 
permanecer na casa na próxima legislatura parabenizou o Prefeito Ormeu Rabelo 
e a Vice Prefeita Raquel T. Carpanez, pessoas pela qual tem grande carinho, que 
a diferença expressiva entre o primeiro lugar e o segunda, prova que a população 
na sua maioria aprovou o mandato. Desejou que o período de 2021 a 2024 seja 
de muito sucesso, assim como foi o período de 2017 a 2020, embora houveram 
obstáculos, foram muitos acontecimentos que não estavam previstos, mas não 
impediu nem o Executivo nem o Legislativo dentro de suas possibilidades 
buscassem fazer um mandato com excelência. Palavra com o Vereador 
Eduardo Luiz Xavier Miranda: O vereador se desculpou pois não havia citado 
na fala anterior o Vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo que sempre 
foi um vereador atuante e também fará muita falta na próxima legislatura. 
Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira 
parabenizou todos os vereadores eleitos e reeleitos, parabenizou também os que 
não se elegeram, pois  colocaram seus nomes para julgamento popular, que é 
preciso valorizar a todos, tanto os que tiveram poucos votos como aqueles que 
obtiveram mais votos; disse que o vereador Dionísio Da Dadalt não se candidatou 
a reeleição mas sempre foi um vereador com espirito agregador, que conviveram 
por dois mandatos e mantiveram uma convivência harmônica, um vereador que 
não é muito de usar a palavra no plenário, mas sempre foi  atuante, presente nas 
reuniões ordinárias e nas convocações para tratar de assuntos de interesse da 
população tanto em  Belo Horizonte como em outras cidades, sempre com 
opiniões sensatas durante todos seu mandato; com o vereador Emanuel Ayres 
sempre conseguiu construir um consenso, olhando sempre o melhor para a 
população, que ele não conseguiu se reeleger mas deixa seu nome marcado na 
história do legislativo, como um jovem vereador e que conseguiu ser o majoritário 
nas eleições passadas; ao vereador e amigo João Bosco Ferreira Pires deixou um 
agradecimento especial pela convivência nesta casa e pelo apoio durante a 
campanha eleitoral, disse ser motivo de orgulho contar com o seu apoio, e que 
tanto o vereador como sua família podem sempre contar com ele;  agradeceu 
também a toda sua família que sempre esteve junto dele, pois esta foi um eleição 
tumultuada, um processo eleitoral onde na primeira vez na história de Rio Novo 
viu-se um candidato a prefeito patrocinar um verdadeiro gabinete de ódio contra 
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um determinado grupo de candidatos, que viu uma postagem em rede social onde 
parecia ser ele o candidato a prefeito, os ataques eram direcionados ao Prefeito 
Ormeu e a sua pessoa, como se ele também estivesse na disputa a prefeitura, tal 
atitude é ruim pois fere o processo democrático, ninguém pode ultrapassar as 
barreiras desse processo, fazer uma denúncia é uma coisa, qualquer pessoa pode 
fazer, mas é preciso que deixem o processo jurídico analisar a denúncia, acharam 
que o povo era bobo, quando bateram na Santa Casa, fez uso da palavra para 
desmentir tudo o que haviam falado, e quando protocolaram aquilo que falaram 
ser a maior denúncia da história, o que se viu foi uma peça construída com 
diversos erros de português, muito mal redigida, onde ele na última sessão desta 
casa antes das eleições, quando começava a explicar colocar as coisas no lugar, o 
que viu, foi ser interrompido de forma grosseira por um vereador e ter que 
encerrar a sessão, disse não ser isso o que querem para Rio Novo, que política 
tem que ser feito durante os quatro anos e as cobranças serem  feitas, depois ir na 
porta do eleitor e fazer a sua proposta, sugeriu que verificassem os quatro 
primeiros anos de seu mandato o que ele cobrava e se hoje tem no município, 
disse terem falado nesta casa que ele era o homem do povo, e que mediante sua  
votação ele é um homem do povo, como outros aqui também são, que no seu 
mandato anterior cobrou o não fechamento da Santa Casa, médico 24 horas, 
processo de licitação na casa, cobrava pois não aceitava cargo de confiança 
ganhando gratificação em cima do salário, que verificassem se essas cobranças 
que fazia existem neste mandato, que seria demagogo se não existisse, mas hoje 
existem, hoje o município tem médico 24 horas, que como secretaria de saúde 
ajudou a implantar, os processos de licitação são todos divulgados na internet 
antes de acontecer, neste período de pandemia os processos de licitações 
acontecem aqui nesta casa para evitar aglomeração, verifiquem se existe algum 
cargo de confiança ganhando gratificação, e se existissem essas coisas estariam 
trabalhando e cobrando, que o bem principal é trabalhar para Rio Novo, o que 
tem que se fazer é trabalharem juntos por Rio Novo, por diversas vezes o prefeito 
esteve nesta casa explicando projetos, ele sempre deixou as portas do gabinete 
abertas para todos os vereadores sem necessidade de marcar hora ou aguardar, já 
na outra legislatura ele juntamente com o vereador  Alan Borges ficaram por 3 
horas aguardando  e não foram atendidos, e foi olhando nos olhos dos eleitores 
que conseguiu essa votação, agradeceu a todos os rionovenses que acreditaram 
nele; hoje poderia estar sendo agressivo e até debochando, mas não faria isso pois 
não é sua índole, e se o fizesse estaria desmerecendo aqueles que confiam nele, 
estaria vangloriando essas pessoas fizeram mal a ele, a seus familiares e amigos, 
perguntou se achavam justo no processo eleitoral chegar em casa e achar sua mãe 
passando mal, interromper sua campanha, duas, três vezes para leva-la no 
hospital, ver pai  e irmãos chorando,  isso não é justo, é covardia; disse terem 
falaram que não foi um bom vereador, mas que foi sim, tanto foi que na primeira 
recebeu 176 votos, na segunda 351 votos e agora 506 votos, se não fosse um bom 
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vereador não teria ganho as três vezes e com esse crescimento, e mais uma vez 
agradeceu a todos que confiaram nele. O presidente informou que havia inscrição 
de uma cidadã para fazer uso da palavra e ela não compareceu, disse que quando 
não concedeu a palavra no período eleitoral é para que a casa não se transformasse 
em palanque político, isso é responsabilidade, pois se concedesse a palavra para 
uma pessoas que está ligada diretamente a uma campanha teria que conceder 
também para outras pessoas ligadas as demais campanhas, diversas pessoas 
falaram que viriam aqui falar também, desta forma se perde o controle, podendo  
acontecer brigas e até agressões físicas nesta casa, se tornando uma situação 
incontrolável, a palavra não foi negada, só deixou passar o período eleitoral, não 
foi pra se defender ou deixar passar qualquer situação, mesmo porque todos os 
grupos políticos tinham vereadores aqui nesta casa, e esses vereadores poderiam 
ser a voz daquele que quisesse fazer uso da palavra, e nesse caso entra a palavra 
responsabilidade, que poderia caso fosse uma pessoa covarde falar com as 
pessoas que estavam exaltadas nas ruas, para que viessem para a câmara, mas em 
momento algum fez isso, justamente por respeitar e para preservar todos os 
cidadãos rio-novenses e os membros do poder legislativo que aqui se encontram. 
Se desculpou por ter se alongado na sua fala mas precisava fazer esse desabafo, 
e deixar registrado seus sinceros agradecimentos, seu carinho e admiração pelo 
Distrito de Furtado de Campos que mais uma vez compareceu em peso nas urnas 
e onde obteve 69 votos,  que fez questão de gravar seu vídeo de encerramento de 
campanha em Furtado de Campos, onde foi criado e tem o maior respeito e 
admiração, e o lugar por onde vai continuar trabalhando, agradeceu aos 
funcionários da casa pela mobilização na organização do dia a dia e das reuniões 
neste período eleitoral, finalizando disse que irão continuar trabalhando para dar 
um resultado positivo no poder legislativo municipal. Palavra com o Vereador 
Jordão de Amorim Ferreira: O Vereador disse que todo o poder emana do 
povo, e as urnas confirmaram isso; infelizmente 2020 tivemos enchente, cerveja 
que mata, explosão e corona vírus;  uma campanha de ódio para finalizar o ano 
não iria dar em nada,  o povo escolheu a paz por já estar saturado com tanta coisa 
ruim, o mal nunca vence o bem,  o mal é ausência de luz, e não vai ser apagando 
o outro que iremos brilhar, a escolha foi feita e agora terão um compromisso 
maior e irão trabalhar o triplo mostrando para a população que seus votos foram 
bem empregados. O Presidente agradeceu a presença de todos e 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     
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___________________________ 
Dionísio Da Dalt Netto 
 
 
___________________________    
Dulcimar Prata Marques     
 
 
___________________________ 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda 
 
 
_________ausente____________    
Emanuel Ayres C. S. do Carmo    
 
 
___________________________ 
Guilherme de Souza Nogueira 
 
 
________ausente_____________     
Ivalto Rinco de Oliveira     
 
 
__________________________ 
João Bosco Ferreira Pires 
 
 
__________________________     
Jordão de Amorim Ferreira 
 


