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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1537/2020
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 15 de dezembro de 2020

Ao 15 (onze) dias do mês de dezembro de 2020, às 19h10min no “Plenário
Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador Guilherme de Souza Nogueira,
reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes Vereadores: Dionísio Da Dalt
Netto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel
Ayres Costa Semêdo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira
Pires e Jordão de Amorim Ferreira. Ausente o Vereador Daniel Geraldo Dias. O
Presidente declarou aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal.
Justificou a ausência do Vereador Daniel Geraldo Dias. A seguir solicitou que se
procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei 008/2020
do Executivo: “Autoriza o município de Rio Novo, a proceder a regulamentação
de doações de imóveis que abaixo especifica e dá outras providências”.2- Projeto
de Lei 10/2020 do Legislativo: “Dispõe sobre a Lei Empresa Amiga do Esporte
e Lazer e dá outras providências”.3- Projeto de Lei 11/2020 do Legislativo:
“Denomina Rua Antônio Carlos Xavier a rua projetada principal do Condomínio
Santa Rosa e dá outras providências.” 4- Projeto de Lei 12/2020 do Legislativo:
“Denomina Rua João Vicente da Silva, rua projetada no Bairro Bela Vista e dá
outras providências.” 5- Projeto de Lei 13/2020 do Legislativo: “Denomina Rua
Maria Rosa Honório, a Rua Projetada, no Bairro Água Branca e dá outras
providências.” ORDEM DO DIA:- Projeto de Lei 008/2020 do Executivo:
“Autoriza o município de Rio Novo, a proceder a regulamentação de doações de
imóveis que abaixo especifica e dá outras providências”. Colocado em segunda
discussão e votação. Encaminha para Comissão de Legislação Justiça e Redação
Final. Colocado em segunda votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. 2- Projeto de Lei 10/2020 do Legislativo: “Dispõe sobre a Lei
Empresa Amiga do Esporte e Lazer e dá outras providências”. Colocado em
segunda discussão e votação. Encaminha para Comissão de Legislação Justiça e
Redação Final. Colocado em segunda votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. 3- Projeto de Lei 11/2020 do Legislativo: “Denomina Rua
Antônio Carlos Xavier a rua projetada principal do Condomínio Santa Rosa e dá
outras providências.” Colocado em segunda discussão e votação. Encaminha para
Comissão de Legislação Justiça e Redação Final. Colocado em segunda votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 4- Projeto de Lei 12/2020
do Legislativo: “Denomina Rua João Vicente da Silva, rua projetada no Bairro
Belo Vista e dá outras providências.” Colocado em segunda discussão e votação.
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Encaminha para Comissão de Legislação Justiça e Redação Final. Colocado em
segunda votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 5Projeto de Lei 13/2020 do Legislativo: “Denomina Rua Maria Rosa Honório, a
Rua Projetada, no Bairro Água Branca e dá outras providências.” Colocado em
segunda discussão e votação. Encaminha para Comissão de Legislação Justiça e
Redação Final. Colocado em segunda votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: O Vereador fez uso da palavra para antecipadamente desejar
a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, agradecer e parabenizar ao
Presidente pela condução da casa neste ano, agradeceu também aos Vereadores
João Bosco F. Pires, Emanuel Ayres e Dionísio Da Dalt pela contribuição deles
durante o mandato, e pediu aos vereadores que o desculpassem caso tenha errado
com algum deles. Palavra com o Vereador Dionísio Da Dalt Netto: Usou da
palavra para deixar os seus agradecimentos a todos os vereadores e demais
pessoas que estiveram com eles nesta casa, desejou boa sorte aos vereadores
eleitos e aos reeleitos na condução dos trabalhos na próxima gestão, desejou ainda
um Feliz Natal a todos e que essa pandemia que estamos vivendo passe logo para
que o ano de 2021 seja muito melhor. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres
Costa Semêdo do Carmo: Cumprimentou a todos os presentes e disseque
“nesses quatro anos que aqui estive exercendo este mandato que se encerra em
31 de dezembro, pude vivenciar alguns momentos interessantes aqui nesta casa,
e dentre os mais importantes poderia citar a minha participação na reformulação
do Regimento Interno, pode até parecer uma coisa simples, mas ela é dotada de
grande importância porque visa o melhoramento do funcionamento desta casa
legislativa. Aproveitando a oportunidade gostaria de deixar registrado um recado
a aqueles que irão ocupar essas cadeiras, não somente na próxima legislatura, mas
também para as legislaturas futuras; que haja sempre o diálogo e a união em torno
dos projeto que visem o bem estar coletivo da população do nosso município,
para que as mudanças e os melhoramentos que ainda precisam ser realizados
possam ser feitos na mais perfeita harmonia, dentre as melhorias e as mudanças
que ainda precisam ser feitas, digo no sentido estrutural do funcionamento do
legislativo e do executivo, gostaria de destacar pois sei que é um desejo antigo e
necessário que se faça, que é a mudança de sede da câmara municipal, a mudança
de sede para um lugar melhor pode trazer muitas melhorias para o funcionamento
da câmara e consequentemente dos serviços oferecidos a população, a mudança
de sede para um local mais apropriado pode fazer com que a câmara ofereça
serviços com maior qualidade ao público, como por exemplo no atendimento ao
cidadão como as pesquisas na internet, pode-se pensar em oferecer um serviço
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de auxílio a emissão de documentos, a mudança de sede pode fazer com essa
câmara atenda a legislação de acessibilidade, este prédio onde nos encontramos
não possui nenhuma acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades, e
uma mudança de sede pode caracterizar a independência entre os poderes, a
tripartição dos poderes que é uma ideia que existe desde a Grécia antiga e foi
melhor desenhada por Montesquieu, um dos principais pensadores iluministas do
século XVIII, essa ideia deixa muito clara a separação entre os poderes, a
importância da independência entre os poderes e o funcionamento das
instituições, essa mudança de sede poderia caracterizar essa independência”.
Parabenizou os vereadores que se elegeram os se reelegeram e estarão aqui na
próxima legislatura para estarem trabalhando para o bem estar coletivo da
população rio-novense. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Agradeceu aos Vereadores Dionísio Da Dalt Netto, Emanuel Ayres
Costa Semêdo do Carmo e João Bosco Ferreira Pires, pois foram vereadores que
acrescentaram muito a esta casa, aos funcionários que sempre os auxiliaram, e
desejou aos nobres vereadores e a toda a população rio-novense um Feliz Natal e
um Prospero Ano Novo, e que foi uma honra estar junto de todos nesta legislatura
que para ele foi um grande aprendizado. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco
de Oliveira: Disse que por diversos mandatos esteve nesta casa, mas que estes
últimos quatro anos transcorreu com união e respeito, aconteceram alguns debates
com discussões mais acaloradas, mas foram sanadas, agradeceu a todos os
vereadores, e em especial aos vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e João
Bosco F. Pires, que não estarão na próxima legislatura, mas haverá outras
legislaturas. Parabenizou o Vereador Emanuel Ayres por suas palavras no que se
refere a futura instalação da Câmara, finalizando desejou a todos um Feliz Natal
e um Prospero Ano Novo, que 2020 foi um ano muito difícil para todos devido a
pandemia que estamos vivendo, e que 2021 seja um ano melhor. Palavra João
Bosco Ferreira Pires: O Vereador disse que caso não haja necessidade de uma
sessão extraordinária esta é a última reunião do ano, e gostaria de agradecer as
palavras de cada vereador que fez menção a seu nome, disse ter sido um grande
aprendizado esses quatro anos de legislatura, que discordâncias existem, mas faz
parte da democracia; que buscaram fazer uma legislatura com respeito a cada um,
sabendo respeitar as opiniões contrárias, que primeiramente gostaria de agradecer
a Deus e as pessoas que lhe confiaram estar aqui durante esses quatro anos
legislando, buscou fazer a sua atuação como vereador com excelência, mas nem
sempre correspondem as expectativas de algumas pessoas, disse ainda que este
foi um ano muito difícil para todos diante dessa pandemia e da situação que o
país está vivendo, mas espera que o próximo ano seja muito melhor. Desejou aos
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amigos vereadores que foram reeleitos, que eles possam fazer um bom mandato
nos próximos quatro anos, buscando trazer as demandas, assim como foi feito na
atual legislatura, e serem representantes do povo aqui nesta casa. Disse que não
estará aqui nos próximos quatro anos, pois foi uma decisão dele não estar
concorrendo ao pleito eleitoral, mas independentemente de estar aqui no
legislativo, caso algum vereador necessitar do seu apoio ou ajuda em alguma
coisa se colocava a disposição, se colocou também a disposição como funcionário
público, independentemente de ser vereador pode-se fazer muito pelo nosso
município, que assim como disse o vereador Jordão de Amorim pediu perdão aos
vereadores caso os tenha decepcionado de alguma forma. Finalizou desejando um
Feliz Natal a todos e que o Ano Novo seja prospero e muito melhor que o 2020,
agradeceu ainda aos funcionários da casa pelo apoio pois sempre estavam à
disposição para auxiliá-los no que estiver ao seu alcance. Palavra com a
Vereadora Dulcimar Prata Marques: Agradeceu e se colocou a disposição dos
vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e João Bosco Pires que não estarão
na próxima legislatura e que farão falta nesta casa. Desejou que 2021 seja melhor
para todos devido a esta pandemia, que precisam estar rezando, pedindo e
agradecendo a Deus todos os dias por acordarem com saúde. Agradeceu a
funcionária Alessandra Solla, Luiz Carlos Duarte e Mauro Célio e demais
funcionários da casa, disse aos presentes que se sentissem abraços por ela com o
desejo de um ano novo e um natal com muita saúde. Palavra com o Presidente
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Fez uso da palavra para antes de fazer
o encerramento dos trabalhos desta legislatura agradecer aos vereadores pela
contribuição durante este ano que está a frente desta casa, agradecer também pelo
ano de 2019 que foi quanto retornou, após o período em que esteve à frente da
Secretaria Municipal de Saúde, disse que sempre procurou ao máximo manter a
harmonia nesta casa, sempre valorizando o poder legislativo, lembrou seu
primeiro uso da palavra quando retornou a esta casa onde disse que respeitava
demais os poderes executivos e judiciário, mas que também respeitava muito o
poder legislativo, como disse o Vereador Emanuel Ayres, não existe um poder
superior ao outro, casa um tem sua função e precisam se respeitar um ao outro.
Como presidente da mesa diretora sempre procurou pautar todos os projetos com
coerência, buscando respeitar os prazos e as opiniões dos vereadores, bem como
quando necessário algum melhoramento no projeto apresentado, e que desta
forma foram raros os pedidos de prazos, pois na maioria das vezes foram
resolvidos com diálogo. Infelizmente esse foi um ano atípico por causa do Corona
vírus, e como presidente gostaria de ter oferecido mais para câmara outras
atividades como foi feito na sua primeira legislatura, como a câmara itinerante e
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audiências públicas para tratar do orçamento. A reformulação do Regimento
Interno como disse o Vereador Emanuel Ayres, foi um marco, a ideia era que
fosse feito uma reformulação maior com audiências públicas para tratar do tema,
havia ainda uma ideia de quando fossem apresentar a nova Lei Orgânica e o
Regimento Interno fazer uma homenagem aos primeiros constituintes do nosso
município, mas a pandemia não permitiu. É importante lembrar que daqui a por
exemplo 50 anos forem pesquisar quais eram os vereadores da época, serão eles
e todos puderam dar sua contribuição para uma Rio Novo melhor. Aos vereadores
reeleitos estarão juntos por mais quanto anos, buscando por uma cidade melhor,
aos vereadores que optaram por não disputar a reeleição, deixou registrado sua
consideração, por sempre buscarem tratar as causas legislativas com muito
respeito e diálogo. Referindo, ao vereador Dionísio Da Dalt que estava no seu
segundo mandato, disse estarem juntos nas duas legislatura, é um vereadores que
sempre manteve o mesmo posicionamento, não é de utilizar muito a palavra no
plenário, mas sempre atuante nas comissões, nas reuniões e sempre firma nas suas
opiniões; que o Vereador João Bosco F Pires, foi um vereador que sempre
acrescentou muito, e está buscando sua carreira, formando em Direito, e é certo
que terá êxito na sua função, pois é dedicado ao que se propõe a fazer, e lhe
desejou muito sucesso; ao Vereador Emanuel Ayres, que antes de ser vereador é
seu amigo, infelizmente não logrou existo nesta legislatura, mas cumpriu o seu
trabalho, foi um vereador que sempre procurou o consenso e sempre acrescentou
muito a esta casa, e assim com os vereadores Dionísio Da Dalt e João Boco F.
Pires, fará muita falta já próxima legislatura, comentou ainda que sempre disse
que se tinha um candidato da oposição que ele torcia, esse era o Vereador
Emanuel Ayres, pela sua postura e pela sua ética, e tinhas certeza que todos os
três vereadores tinham potencial para voltar numa próxima legislatura, em
seguida agradeceu aos funcionários da casa, ao Mauro Célio e Luiz Carlos que
então sempre com eles nesta casa deixando registrados os bons debates, e que
Deus possa abençoar a todos os presentes e suas famílias, que no próximo ano
chegue a vacina para maior tranquilidade, que seu sentimento era de gratidão e
que as portar da câmara estarão sempre abertas, e assim terem um câmara mais
forte e com mais resultados para a população. Em seguida o presidente declarou
encerrado a reunião da Câmara Municipal e o ano legislativo desejando a todos
sorte, um Feliz Natal e Prospero Ano Novo, ordenando antes que se lavrasse
apresente ata.
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_______ausente_____________
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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