
 

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 Nº1377/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em  06  de fevereiro de 2018.

Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2018, às 19:30 (dezenove horas e 
trinta  minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do  Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes 
Vereadores: Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Emanuel Ayres 
Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e 
Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente o vereador 
Daniel Geraldo Dias. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda 
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou a dispensa 
da leitura da Ata nº 1374/2017, 1375/2017 e 1376/2017, colocando a seguir em 
discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A 
seguir solicitou ao Secretário João Bosco Ferreira Pires que procedesse a leitura 
do expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 001/2018- Autor: Jordão 
de Amorim Ferreira. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O Vereador  que abaixo subscreve, requer que 
após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito 
Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho. - Solicita calçamento e 
iluminação pública na rua Ana Rodrigues Pinto- bairro Água Branca. 
JUSTIFICATIVA: A solicitação atende a reivindicação dos moradores da 
referida rua, que sofrem com a falta de calçamento visto que a situação se 
apresenta bastante precária com muitos buracos, poeira e no período de chuva 
muita lama, e também insegurança pela falta de iluminação. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 22 de janeiro de 2018. Jordão de Amorim Ferreira. 2- 
Requerimento nº 002/2018. Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Jordão 
de Amorim Ferreira. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 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. -“Reitera 
requerimento  nº 140/2017, referente a solicitação de calçamento do acesso que 
liga as Ruas Arthur Bernardes com a Rua Ruth Mascarenhas. JUSTIFICATIVA: 
“Trata-se da solicitação de diversos moradores da localidade”. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”,  30 de janeiro de 2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda e 
Jordão de Amorim Ferreira. 3-Requerimento nº 003/2018- Autor: Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda. Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Rio 
Novo. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, 
seja enviada ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello 
Filho. -solicita do Executivo que seja encaminhado ao Departamento de 
Estradas e Rodagem-DER, um pedido de providência referente construção de 
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redutor de velocidades na rodovia MG-126 próximo ao Posto Cerâmica. 
JUSTIFICATIVA: Haja vista o excesso de velocidade praticado por alguns 
motoristas que transitam na referida rodovia, a instalação de um redutor de 
velocidade atuará de forma a prevenir possíveis acidentes. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 31 de janeiro de 2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda- 
Vereador Proponente. 4- Indicação nº. 004/2018. Autores: Vereadores Dionísio 
Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo 
Miranda. DD. 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 indicação: - Edição de Lei que dispõe sobre a ampliação do período de 
Licença Maternidade às Servidoras Públicas Municipais de 120 (cento e vinte) 
para 180 (cento e oitenta dias). JUSTIFICATIVA: A prorrogação da licença 
maternidade de 4 para 6 meses já é autorizada por Lei Federal e pode ser 
regulamentada pela Administração Pública Municipal através de um 
programa/projeto (Art. 2º da Lei 11.770 de 09/09/2008). O benefício da 
prorrogação de licença é justo e constitucionalmente previsto nos moldes 
pretendidos pelo Ministério da Saúde, que recomenda aleitamento materno 
exclusivo até os 6 meses de idade do bebê. Sabemos que é fundamental, 
inclusive, a atenção especial e proteção à família e à gestante. Tomamos a 
liberdade de encaminhar em anexo ao presente requerimento, Leis que já 
vigoram em alguns Municípios, dentre os inúmeros que já adotaram o programa 
em todo o Brasil. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 31 de janeiro de 2018. 
Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. 5- Requerimento nº. 005/2018. 
Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Ao Exmo. 
Sr. Vereador Eduardo Miranda. DD. 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: URGENTE: Interditar trecho da Rua 
Guilherme Xavier da Cunha, no Bairro Novo Horizonte, a partir da esquina com 
a Rua Emilia de Souza Oliveira. JUSTIFICATIVA: A descida que se inicia na 
Rua Guilherme Xavier da Cunha a partir da esquina com a Rua Emilia de Souza 
Oliveira é extremamente íngreme e, além disso, se apresenta com matagal, 
impossibilitando subida/descida de veículos e até mesmo de pedestres. 
Recebemos este pedido de munícipes preocupados com a possibilidade de 
veículos entrarem no local e não conseguirem voltar ou frear. Inclusive neste 
período festivo, em que nossa cidade recebe muitos visitantes, pessoas que não 
conhecem o local podem se acidentar. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 31 de 
janeiro de 2018. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. 6-
Requerimento nº. 006/2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel 
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Ayres e Daniel Dias. Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo Miranda. 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: - Construção de 
rampa de acessibilidade na Pracinha da Vila Camargo. JUSTIFICATIVA: 
Recebemos este pedido de moradores da localidade visando facilitar o acesso de 
cadeirantes e outros portadores de necessidades especiais à Pracinha da Vila 
Camargo, obedecendo à vasta legislação sobre acessibilidade. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 31 de janeiro de 2018. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres  e 
Daniel Dias. 7- Leitura do Ofício nº 10/2018 do Gabinete do Prefeito 
Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 132/2017, 220/2017, 
221/2017, 222/2017, 223/2017, 224/2017, 225/2017, 226/2017, 227/2017, 
228/2017 e 229/2017. 8- Leitura do Ofício nº 11/2018 do Gabinete do 
Prefeito Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 138/2017, 
224/2017, 230/2017, 232/2017 e 233/2017. 9- Leitura do Ofício nº 12/2018 do 
Gabinete do Prefeito Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de 
nº 218/2017 e 219/2017. 10-Leitura do Ofício nº 13/2018 do Gabinete do 
Prefeito Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 215/2017, 
216/2017 e 217/2017. 11-Leitura do Ofício nº 14/2018 do Gabinete do 
Prefeito Municipal: que responde ao requerimento dos Edis de nº 127/2017. 
12- Leitura do Ofício GABIN/CONTAB.016/2018 “Que encaminha 
Balancetes Financeiros, Notas de Empenho e os respectivos comprovantes de 
pagamento referentes ao mês de Junho/2017. 13- Leitura de Convite: A 
Câmara Municipal de Guarani, convida para a sessão solene de reinauguração da 
sede da Casa Legislativa no dia 06 de fevereiro às 19:00 horas. Leitura de 
Convocação: O Presidente Vereador Eduardo Xavier de Miranda nos Termos 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Novo, convoca os 
Excelentíssimos Senhores Vereadores para Reunião Ordinária marcada para o 
dia 20 de fevereiro do corrente ano às 19:00 horas onde o assunto a ser trato será 
a Formação das Comissões Permanentes da Câmara Municipal para o exercício 
de 2018. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 001/2018- Autor: Jordão de 
Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes.2-Requerimento nº 002/2018. 
Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Jordão de Amorim Ferreira. 
Colocado em primeira e única  discussão e votação, aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes. 3- Requerimento nº 003/2018- Autor: Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que, o que 
motivou a solicitação foi ter presenciado a imprudência de um motorista que 
quase causou um acidente, e segundo os funcionários do posto, essas 
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imprudências são constantes e que o local é mal sinalizado. Colocado em 
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
4 - Indicação nº. 004/2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel 
Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: disse que apor se tratar 
de um programa amparado por lei Federal e também recomendado pelo 
ministério da saúde e  já colocado em pratica em diversos municípios, por esse 
motivo não foi feito uma indicação para que o executivo pudesse analisar a 
viabilidade do programa ser implantado em nosso município, disse ainda que na 
indicação consta que existem anexos, mas que havia se esquecido de anexar, e 
caso fosse aprovado se comprometia a trazer os anexos, mas caso achassem 
melhor retirar a indicação da pauta, não faria objeção. Palavra com a 
vereadora Dulcimar Prata Marques: Perguntou ao vereador Emanuel Ayres 
se esses anexos seriam cópias dos Projetos de municípios que já aderiram ao 
programa e se poderia adiantar quais são. Palavra com o vereador Emanuel 
Ayres Costa Semedo do Carmo: Disse que um era do interior de São Paulo e o 
outro do Paraná, onde um regulamenta e já autoriza a servidora  a ter a 
prorrogação de quatro para seis meses, e o outro diz que quando a servidora já 
estiver gozando da licença maternidade ela precisa fazer um requerimento 
solicitando essa prorrogação e assim pode ser avaliado se a prorrogação é 
concedida ou não dependendo do caso. Palavra com o Presidente Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que poderiam votar a indicação e o 
modelo do programa já implantados em outros municípios podem ser anexados 
depois e caso  algum vereador julgar  necessário discutirão o assunto na próxima 
reunião. Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Fez uso da palavra 
para dizer que por ser uma indicação e não um Projeto de lei, não via nenhum 
empecilho em votarem sem os anexos, que é um programa que vai depender do 
executivo, que irá analisar se o município tem ou não recursos para implanta-lo. 
Palavra com o vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: 
agradeceu a compreensão de todos, e disse que o vereador Ivalto Rinco estava 
correto quando disse que o Executivo irá avaliar a possibilidade de implantar 
esse Projeto Federal aqui em Rio Novo. Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. 5- Requerimento nº. 
005/2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. 
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes. 6- Requerimento nº. 006/2018. Autores: Vereadores 
Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
PALAVRA LIVRE: Antes de dar início a palavra Livre o Presidente Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda lembrou aos demais vereadores que na 
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próxima reunião terá votação para  Formar  as comissões permanentes para o 
ano de 2018. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata Marques: A 
vereadora fez uso da palavra para dizer que não poderá participar da próxima 
reunião, mas se for possível gostaria de participar da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final e da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, disse 
ainda que gostaria de desejar que nesse ano de 2018 os trabalhos da casa 
transcorram com muita serenidade e união, e se colocou a disposição. Palavra 
com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Desejou a nova mesa diretora uma 
boa gestão, e pediu ao Presidente que seja transparente e faça prestação de 
contas mensalmente, para que os demais vereadores tomem conhecimento e 
possam quando questionados informar aos munícipes quanto foi gasto e quanto 
foi devolvido ao executivo. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda: Agradeceu as palavras do vereador Ivalto  Rinco e 
disse que a secretaria está a disposição para dar as informações que forem 
solicitadas. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Desejou 
um boa gestão a nova mesa diretora e solicitou que na reunião do dia 27 
discutissem sobre a COPASA que continua sendo um problema sério no 
município, e sugeriu uma reunião com cidades vizinhas que são atendidas pela 
empresa e  tenham os mesmos problemas, e se organize uma ação coletiva na 
tentativa de sanar de vez esse problemas. Palavra com o vereador Emanuel 
Ayres Costa Semedo do Carmo: Solicitou verbalmente que fosse emitida uma 
Moção de Congratulações ao Centro Espirita Boa Esperança com a seguinte 
justificativa: A referida instituição foi fundada em 26 de fevereiro de 1918 e 
completa no corrente mês, portanto, seu Centenário de fundação. Data especial e 
histórica. Como sabemos o Centro Boa Esperança, além do estudo do Evangelho 
à luz da doutrina Espírita, realiza importantes ações sociais dentro de suas 
possibilidades. Solicitou ainda que fosse feito envio de ofício à atual diretoria do 
Centro Espirita Boa Esperança convidando seus representantes para 
comparecerem ao Plenário, agendado data preferencialmente neste mês de 
fevereiro para que sejam registradas e entregues as merecidas homenagens, o 
mesmo convidou os demais vereadores para assinassem com ele essa Moção. 
Palavra com o Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O vereador 
usou a palavra para dizer que tomou a liberadade de convidar a Sra. Patrícia 
extensionista da Emater, a Sra. Carolina da Fazenda dos Oliveiras que produz 
Orgânicos e também alguns Produtores Rurais, para que elas possam divulgar a 
esses produtores sobre a produção de Orgânico em Rio Novo; sugeriu ainda que 
a cada quinze dias fosse convidado um seguimento da sociedade rio-novense 
para que venha a esta casa expor seu trabalho, benefícios e dificuldades para 
realiza-lo; disse ainda que esteve em reunião com  membros  do Batalhão da 
Policia Militar  sobre a segurança no município nos dias de carnaval e os mesmo 
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disseram que o município terá o mesmo efetivo do ano anterior. Palavra com o 
vereador João Bosco Ferreira Pires: Agradeceu as palavras ditas com relação 
a nova mesa diretora;  perguntou ao presidente se somente a próxima reunião 
será às 19:00 horas ou se a partir do dia 20 as reuniões serão nesse horário. 
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: 
Disse que a partir do dia 20 de fevereiro as reuniões votam ao horário normal 
que é as 19:00 horas. 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 Dionísio Da Dalt Netto

_____________________________ ___________________________
Dulcimar Prata Marques Eduardo Luiz Xavier de Miranda

_____________________________ ___________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo Ivalto Rinco de Oliveira

_____________________________ ___________________________
João Bosco Ferreira Pires Jordão de Amorim Ferreira

_____________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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