
 

 

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 

 

3099 

 

ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1378/2018 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 20 de fevereiro de 2018. 

 
Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2018, às 19:00 (dezenove horas), no “Plenário 

Messias Lopes”, sob a Presidência do  Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, reuniram-

se em Sessão Ordeinária  os seguintes Vereadores: Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt 

Netto, Dulcimar Prata Marques, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Jordão 

de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente o vereador Emanuel Ayres Costa 

Semedo do Carmo. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou aberta a 

Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou a dispensa da leitura da Ata nº1377/2018, 

colocando a seguir em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos vereadores 

presentes. Antes de dar início a leitura do expediente o presidente pediu permissão para dar a 

palavra a Senhora Carolina  Oliveira que fará um explanação sobre produtos orgânicos. 

Palavra com a Senhora Carolina Oliveira:  cumprimentou a todos os presentes e disse estar 

trabalhando com produto orgânico aqui em Rio Novo há uns dois anos, que o produto 

orgânico tem uma demanda  crescente, atualmente comercializa no município de Juiz de Fora 

e as vendas são feita pela internet, que planta, verduras, legumes e frutas, mas tem tido muita 

dificuldade com relação a mão de obra, e  seria interessante agregar outros produtores,  já tem 

alguns parceiros aqui em Rio Novo, que estão produzindo no mesmo sistema, e que acha ser 

uma parceria muito produtiva, tanto para ela  quanto para os que estão chegando e se 

associando, porque assim se consegue agregar um melhor valor ao produto, além da questão 

da saúde,  tanto das pessoas que consomem o produto quanto das pessoas que trabalham com 

ela,  hoje no Brasil o consumo de agrotóxico é altíssimo, e as pessoas estão ficando cada vez 

mais atentas ao prejuízo que isso traz para saúde, aqueles que tem a cabeça mais aberta estão 

mais atentas a importância se consumir alimentos sem resíduo de agrotóxico, disse que 

começou seu trabalho estudando e pesquisando muito,  muitas pessoas  questionaram como 

iria produzir sem utilizar remédio, se  teria muitos ataques de pragas, e se iria perder muita 

produção, e hoje  pode dizer que é possível, que consegue colher muitas coisas e chega a ser 

acima de suas  expectativas, que para ela seria muito interessante se outros produtores se 

interessassem em serem parceiros  nesse trabalho, disse ainda que sua  certificação está a 

poucos passos para ser concluída ,  dependendo somente da visita do auditor, que as questões 

burocráticas impedem que o processo seja mais rápido, a agricultura orgânica não é só o não 

uso de agrotóxico, tem outras questões que envolvem essa agricultura, como seguir as leis 

trabalhistas, fazer a analise da água periodicamente,  preservar o meio ambiente, tem uma 

série de exigências que precisam ser cumpridas, mas que beneficia a todos de uma forma 

geral, é um trabalho que soma, e estão nesta luta para poder desenvolver, produzir cada vez 

mais  para beneficiar a nossa cidade, que está focada na produção de vegetais,  mas que 

trabalha com ovo caipira,  não são orgânicos pois seria um outro processo que ela ainda não 

se aprofundou, como adubo utilizam compostagem que é produzida na fazenda, utilizando 

esterco de boi, galinha, resto de folha seca, folha verde e madeira, como fertilizando é 

utilizado urina de vaca,  e outros que com o tempo vai se desenvolvendo, mas a base da 

adubação é a compostagem, e para produção de mudas é utilizado húmus de minhoca, que 

seus produtos são divulgados como  produtos naturais,  sem agrotóxicos,  por  ainda não 

possuir o selo de orgânico, a parceria seria nesses mesmo termos, os produtores que tiverem 

interesse na parceria  seriam acompanhados para ver se realmente se enquadram na produção 

e se estão dispostos a seguir esse processo, para depois tentar a certificação, talvez de forma 
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coletiva, e se essa parceria for produtiva e positiva para todos, pode ser pensado em formar 

uma associação e assim  conseguir a certificação para todos que produzem, um numero maior 

de produtores tem mais força,  que a demanda de orgânico cresce semanalmente, e de quando 

começou até hoje ela triplicou a produção e as vendas, que só não vende mais porque falta 

mercadoria. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: 

Sugeriu que fosse feito uma cartilha com o que é permitido  e o que não é na produção de 

orgânico,  e que  produto precisa ser produzido, encaminhar para a Emater e para a 

Associação dos Pequenos Produtores, para dar um direcionamento para os produtores que 

estiverem interessados nesta parceria. Palavra com a Senhora Patrícia Extensionista da 

Emater: disse já conhecer a Senhora Carolina Oliveira e o trabalho dela, que foram 

convidados para esta reunião os feirante  produtores que tem alguma produção que possa 

entrar nesse trabalho, que todos os feirante estão organizados em uma associação de pequenos 

produtores do município de Rio Novo, com a documentação toda regularizada e pronta para o 

início de qualquer projeto, está sendo feito um trabalho com eles nesse sentido, teve uma 

reunião com eles no Escritório da Emater onde nos foi perguntado se poderia ser colocado 

produtos do CEASA ou de outras pessoas que estejam na mesma linha, e não pode, a Emater 

quer deixar a marca de que aqui em Rio Novo a produção é orgânica, é agroecológica, que é 

diferenciada, disse ainda para a Senhora Carolina Oliveira que estava a disposição para 

acompanhar nas visitas, propôs uma visita à Emater para conversarem melhor sobre a 

Associação e sobre o que já conhecem do município e juntos verem o que se pode fazer, que 

em cidade pequena é preciso ser parceiro, a Emater  esta no município com convênio pago 

pela prefeitura, justamente para ajudar a desenvolver o município, conhecem bem a realidade 

dos produtores, já estão também trabalhando com o SIM, e caso seja do interesse podemos 

convocar uma reunião com os produtores, específica para fazermos um planejamento  e 

depois partir para visita de campo. Palavra com a Senhora Carolina Oliveira: Disse ser esta 

a proposta dela, de conhecer os produtores, e que está de acordo com a parceria contando que 

esteja em conformidade com o ela produz, que a ideia da cartilha é valida, e mediante essa 

reunião pensa em  propor ao Sr. Jeferson que está fazendo sua certificação, que troquem uma 

ideia, mediante o interesse de todos ver o que  é possível ser feito; agradeceu a oportunidade 

de participar dessa reunião e conhecer outros produtores, disse estar a disposição e que será 

uma alegria se realmente conseguirem trabalhar, produzir e crescer juntos. Palavra com 

Virginia do Nascimento Ferraz: Parabenizou o Presidente Vereador Eduardo Miranda pela 

iniciativa de convidar os agricultores para discutir um assunto tão importante que é a 

agricultura orgânica, sendo também a agricultura do nosso município muito importante, 

parabenizou a  Senhora Carolina Oliveira pelo trabalho, a Emater por  estar sempre presente, a 

Associação dos Produtores Rurais de Rio Novo que está com toda sua documentação em dia, 

e fez lembrar os presidentes que passaram pelo Sindicato  Rural e Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais que se encontravam presentes, e ao atual Presidente do Sindicato Rural 

vereador Daniel Geraldo Dias;  disse que existem cursos orgânicos de compostagem, 

podemos depois dessa reunião com a Emater, e a ideia for formatada, poderiam  aproveitar o 

Sindicato Rural, junto com essa parceria que o Sindicato tem com o SENAR e trazer esse 

cursos que irá introduzir na produção orgânica mais conhecimento, disse ainda que o seu  

problema não é produzir, e sim chegar até o consumidor final e  ter como agregar valor a 

produção, e isso vem de encontra a sua necessidade de produzir e vender, e desejou que 

depois dessa reunião possam se encontrar mais vezes tendo  o apoio da Emater. Palavra com 

o Senhor Wander do Nascimento Ferraz: Agradeceu o convite, e fez um apelo aos 
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vereadores para que intercedessem junto ao executivo referente um quebra- mola que existia 

em frente a sua propriedade que o beneficiava  muito quanto a poeira, mas que foi retirado, e 

não foi construído outro, que hoje tem muito atrativo na zona rural e o fluxo de veículo no 

local é muito grande, que a poeira prejudica muito a sua produção, que os produtores já lutam 

com tantas adversidades, e estava fazendo o pedido  não só para ele, mas para os outros 

produtores também, disse ainda que no município de Guarani existe uma lei  que  todo 

morador da zona rural tem um quebra mola antes e um depois de sua propriedade, e se for 

possível que copiem o que é bom. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz 

Xavier de Miranda: Disse ao senhor Wander que seu pedido será encaminhado ao executivo; 

agradeceu a presença da Senhora Carolina e demais produtores rurais e convidou aos 

presentes para participarem das reuniões da Câmara que acontece toda terça-feira às 19:00h 

(dezenove horas).  A seguir solicitou ao Secretário João Bosco Ferreira Pires que procedesse a 

leitura do expediente. EXPEDIENTE:1- Conforme reunião convocada fica as Comissões 

Permanentes para o ano de 2018 com a seguinte formação: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 

JUSTIÇA EREDAÇÃO FINAL – Presidente: Dulcimar Prata Marques; Vice Presidente : 

João Bosco Ferreira Pires; Membro: Daniel Geraldo Dias. COMISSÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS – Presidente: João Bosco Ferreira Pires; Vice Presidente: Dionísio 

Da Dalt Netto; Membro: Pedro Gonçalves Caetano. COMISSÃODE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO– Presidente: Jordão de Amorim Ferreira; Vice Presidente: Emanuel Ayres 

Costa Semedo do Carmo;Membro: IvaltoRinco de Oliveira. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

SAÚDE E ASSISTÊNCIASOCIAL – Presidente: Dulcimar Prata Marques; Vice Presidente: 

Jordão de Amorim Ferreira; Membro: Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo. COMISSÃO 

DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – Presidente: Jordão de Amorim 

Ferreira; Vice Presidente: Pedro Gonçalves Caetano; Membro : Dionísio Da Dalt Netto.2- 

Requerimento nº.  08/2018. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Exmos. Srs. 

Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que 

após apreciação do plenário seja emitido: MOÇÃO DE AGRADECIMENTO ao Batalhão 

da Policia Militar de Rio Novo. JUSTIFICATIVA; Tal pedido se dá em razão do eficiente 

trabalho dos policiais, dando segurança a população durante o período do carnaval. Sala das 

Sessões “Messias Lopes”, 15 de fevereiro de 2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 

Presidente Vereador Proponente. 3-Requerimento nº 009/2018. 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 nivelamento da Av. Governador Valadares do nº 270 até a esquina com a rua Elilio de 

Mattos. JUSTIFICATIVA: O local acima citado vem acumulando água, os carros que por ali 

trafegam estão sendo danificados pois batem o fundo  nos bueiros. Sala das Sessões “Messias 

Lopes”,15 de janeiro de 2018. Jordão de Amorim Ferreira - Vereador Proponente. 4-

Requerimento nº 010/2018- Autor: Pedro Gonçalves Caetano. 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 implantação de rotatória 

na Av. Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro esquina com a rua Aurélio Miguel Costa. 

JUSTIFICATIVA: O referido local não tem boa visibilidade para os motoristas, sendo 

necessária a implantação de uma rotatória, visando proporcionar maior segurança aqueles que 

trafegam pelas vias. Sala das Sessões “Messias Lopes”,15 de janeiro de 2018. Pedro 
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Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 5-Requerimento nº 011/2018.Autores: Vereadores 

Dionísio Da Dalt, Emanuel 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: Tomar providências cabíveis em relação aos 

animais soltos no perímetro urbano, apurando as responsabilidades. JUSTIFICATIVA: São 

constantes as reclamações recebidas dos munícipes neste sentido, principalmente na rodovia 

MG 353 – próximo ao Monumento e Bairro Cerâmica, com circulação de equinos e bovinos. 

O trânsito em nossa cidade está cada vez mais movimentado e a circulação de animais que 

deveriam estar sob os cuidados de seus donos, pode causar acidentes. Sala das Sessões 

“Messias Lopes”, 16 de fevereiro de 2018.Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. 6-

Requerimento nº. 012/2018.Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres, Daniel 

Dias, Pedro Gonçalves Caetano e Jordão Amorim Ferreira. 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: 1)Providenciar “local de espera 

com cobertura” para os três PSF’s; 2)Providenciar cobertura para a entrada do Anexo. 

JUSTIFICATIVA: Nos chamados “postinhos”, as pessoas costumam chegar bem cedo, ainda 

de madrugada, para aguardar marcação de consultas. Recebemos relatos que em dias de 

chuva, os cidadãos ficam sem abrigo para aguardar enquanto o PSF não abre, tendo que se 

abrigar em locais próximos, o que acaba gerando incômodos e imprecisão na formação da 

fila. Quanto ao Anexo, a cobertura se faz necessária para a chegada da Ambulância, 

permitindo que o referido veículo estacione em local coberto próximo à entrada. Sala das 

Sessões “Messias Lopes”, 16 de fevereiro de 2018.Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres, Daniel 

Dias, Pedro Gonçalves Caetano e Jordão de Amorim Ferreira. 7-Requerimento nº.  

013/2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel 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 o seguinte documento: Ofício 

que recebemos de um munícipe, cidadão rio-novense, contendo solicitação de providências 

(em anexo).Anexo: Rio Novo, 16 de fevereiro de 2018OF.Nº.: 035/ACTA/2018. Ao Exmo. 

Senhor EMANUEL AYRES C. S. DO CARMO. DD. Vereador do Município de Rio Novo 

Minas Gerais. Prezado Senhor Venho, pelo presente, solicitar de V.Sa. e demais Vereadores 

desta Casa Legislativa em conjunto com o Poder Executivo, perante o Órgão Federal 

competente, DETRAN-MG, para o que se pede, a fim de evitar sérios acidentes na Rodovia 

BR 353, conforme notificação abaixo:1 – Instalação de um RADAR nesta rodovia, no trecho 

entre o sitio do Sr. Jamil Magalhães e a Fazenda Primavera, devido aos constantes abusos 

excessivos de veículos leves e pesados pelas suas altas velocidades; 2 – Colocação de um 

REDUTOR DE VELOCIDADE na curva existente na proximidade do Sitio do pai do Darly, 

para evitar que estes motoristas usem estas descidas como embalo de seus veículos. Em 

virtude das solicitações acima, espero e conto com a colaboração de V.Sa. e demais Edis, no 

sentido de que sejam tomadas as providenciam necessárias para evitar acidentes com pessoas 

que circulam neste trecho, em principalmente com os funcionários da Fazenda Primavera que 

por ali circulam em seu cotidiano. No aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sa., 

através desta Casa Legislativa e do Poder Executivo de nossa cidade, aproveito a 

oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente. 
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Antônio Carlos Trovino Aragão. JUSTIFICATIVA: No exercício de nossas atribuições 

representativas, cumpre-nos encaminhar as demandas recebidas dos digníssimos cidadãos ao 

órgão detentor do poder de execução. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 16 de fevereiro de 

2018. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. 8- Requerimento nº.014 /2018. 

Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel 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: Realizar 

manutenção na ponte sobre o rio Novo – divisa entre os municípios    de Rio Novo e São João 

Nepomuceno (sentido Bariti). JUSTIFICATIVA: Recebemos reclamações e constatamos que 

a referida ponte necessita de manutenção URGENTE com substituição dos pranchões e 

corrimões para garantir maior segurança àqueles que por ali trafegam e, desta forma, evitar 

infortúnios e maiores problemas aos cidadãos e à própria Prefeitura. Sala das Sessões 

“Messias Lopes”, 16 de fevereiro de 2018. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. 9-

Requerimento nº. 015 /2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel 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: Realizar manutenção na Quadra Poliesportiva da Cerâmica e cercar o seu 

perímetro de forma a impedir entrada de animais. JUSTIFICATIVA: A referida quadra 

necessita de manutenção de pintura e limpeza para melhor utilização. Quanto à necessidade 

de cercar, recebemos reclamações e constatamos que equinos e bovinos por vezes se abrigam 

no local. Sabemos que os animais deveriam estar sob os cuidados de seus responsáveis, 

entretanto, também entendemos que são necessárias, por parte do Executivo, ações para 

incentivar e garantir a utilização da quadra poliesportiva em sua funcionalidade. Sala 

das Sessões “Messias Lopes”, 16 de fevereiro de 2018. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e 

Daniel Dias. 10-Leitura de Correspondência: Que informa das atividades realizadas pela 

EMATER no ano de 2017. ORDEM DO DIA:  1-Formação das Comissões Permanentes 

para o Exercício 2018.Após deliberação em Plenário ficou assim estabelecida a formação das 

Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Rio Novo/MG para o Exercício de 2018: 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA EREDAÇÃO FINAL – Presidente : Dulcimar 

Prata Marques; Vice Presidente : João Bosco Ferreira Pires ; Membro : Daniel Geraldo Dias. 

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – Presidente : João Bosco Ferreira 

Pires ; Vice Presidente : Dionísio Da Dalt Netto; Membro : Pedro Gonçalves Caetano. 

COMISSÃODE FINANÇAS E ORÇAMENTO– Presidente: Jordão de Amorim Ferreira; 

Vice Presidente: Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo; Membro : Ivalto Rinco de 

Oliveira. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIASOCIAL–Presidente: 

Dulcimar Prata Marques; Vice Presidente: Jordão de Amorim Ferreira; Membro: Emanuel 

Ayres Costa Semedo do Carmo. COMISSÃO DE AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL – Presidente: Jordão de Amorim Ferreira; Vice 

Presidente: Pedro Gonçalves Caetano; Membro : Dionísio Da Dalt Netto.Colocado em 

primeira e única discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. 2-

Requerimento nº.  08/2018. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira 

e única discussão. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz X. de Miranda: 

Disse que apesar do requerimento ser de sua autoria gostaria que fosse assinado por todos. 

Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
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3-Requerimento nº 009/2018. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e 

única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 4- 

Requerimento nº 010/2018- Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única 

discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 5-Requerimento 

nº 011/2018. 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. 012/2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel 

Ayres, Daniel Dias, Pedro Gonçalves Caetano e Jordão Amorim Ferreira. Colocado em 

primeira e única discussão. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: solicitou 

permissão para assinar o requerimento, disse já ter feito esse pedido pessoalmente ao Sr. 

Prefeito. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que por coincidência 

na sexta-feira ele e o vereador Pedro Caetano chegaram para apresentar o requerimento mas o 

requerimento  dos vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias já tinha dado 

entrada, então ficou decidido que seria de autoria dos cinco e que da parte de não tem nenhum 

problema a Vereadora Dulcimar P. Marques assinar o requerimento. Palavra com o 

Vereador Daniel Geraldo Dias: Desejou boa sorte a mesa Diretora e sugeriu que o 

requerimento fosse assinado por todos. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes. 7- Requerimento nº.  013/2018. Autores: Vereadores 

Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 8-Requerimento nº. 014 

/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. 9-

Requerimento nº. 015 /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. Antes de dar início a Palavra livre o Presidente Vereador Eduardo Luiz 

Xavier Miranda comunicou que ainda durante o exercício de 2017, foi solicitado o espaço da 

Câmara para gravação de um Filme pela Moonshot Pictures, teve uma reunião com eles que 

disseram precisar de um a dois dias paras as gravações, que é um filme de época e irão 

precisar fazer algumas alterações, sendo assim informou a eles que as reuniões acontecem as 

terças e precisaria da câmara na terça seguinte, e eles se comprometeram a entregar do mesmo 

jeito que encontraram, disse ainda que  acredita ser uma boa oportunidade de divulgar o 

município,  caso todos os vereadores estivessem de acordo. O que foi aprovado por todos os 

vereadores presente. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: 

Disse existir vários programas direcionados aos produtores rurais que às vezes não chegam ao 

conhecimento do executivo, mas a Emater toma conhecimento e podem ser administrados por 

eles, sugeriu que formassem uma comissão para conversar com o Presidente da Emater e 

pedir que ele dê uma atenção especial e direcione esses programas para a zona rural do 

município. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse 

ser uma ótima sugestão e que  tinha interesse, que a Emater tem feito um trabalho exemplar 

no município. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que na reunião 

anterior havia dito que não estaria presente nesta reunião, mas por motivos alheios a sua 

vontade não pode se ausentar, e que gostaria de solicitar uma Moção de Aplauso para as duas 

Escolas de Samba e aos blocos que abrilhantaram o nosso carnaval e convidou todos os 

vereadores que assinassem também essa moção. Palavra com o Vereador Jordão de 

Amorim Ferreira: Fez uso da palavra para informar que o município foi contemplado com 

verba no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil) do Ministério da Saúde oriundo do 
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convênio indicado pelo Deputado Federal Luiz Fernando, a verba é destinada para aquisição 

de uma ambulância, o repasse é um atendimento ao pedido da Vice Prefeita Raquel Tostes, 

Vereadores Eduardo Miranda e Jordão Amorim e do Secretário de Saúde Guilherme 

Nogueira, é um trabalho que já rendeu um repasse no total de R$ 470.000,00 (quatrocentos e 

setenta  mil) para saúde, disse ainda que hoje em contato com o Deputado, o mesmo disse que 

em breve irá tentar repassar mais verbas para o município; disse que na próxima semana o 

Centro Espírita Boa Esperança completa 100 anos, e sugeriu fossem até o centro fazer  uma 

homenagem.  Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: 

complementado as palavras do vereador Jordão Amorim, disse que o vereador Dionisio Da 

Dalt já havia sugerido que eles deveriam ir até o centro uma vez que a entidade que é 

aniversariante, estava de acordo, pois eles merecem os parabéns pelo trabalho que realizam, 

disse ainda que ira entrar em contato com a Senhora Silvana Messias Presidente da instituição 

para agendar a ida de preferência no dia do aniversário. Palavra com o Vereador João 

Bosco Ferreira Pires: Parabenizou o Presidente pela iniciativa de estar proporcionando ao 

povo de ter a oportunidade de diálogo como aconteceu hoje, e outros acontecerão, e a câmara 

tem se disponibilizado a fazer esse trabalho social, Agradeceu aos produtores rurais aqui 

presente, a Senhora Patricia representante da Emater,  a Senhora Carolina Oliveira e seu 

esposo que trabalham com produtos orgânicos, ao Sindicato Rural e a Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais . Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de 

Miranda: Comunicou que o Balancete do mês de Janeiro do corrente ano está a disposição dos 

vereadores. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da 

Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata. 

 

  

____________________________  __________________________ 
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