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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1420/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 16 de outubro de 2018.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro 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 Ordinária os seguintes Vereadores:
Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques,
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco
Ferreira Pires, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. O
Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou aberta a Sessão
Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou a dispensa da leitura da Ata nº
1419/2018, Colocou em primeira e única discussão e votação. Aprovado com
duas abstenções. A seguir solicitou ao Secretário Vereador João Bosco Ferreira
Pires que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei
nº 017/2018 do executivo. “Autoriza a abertura de Créditos Adicionais e
Suplementares e dá outras providências. 2- Parecer do Projeto 017/2018 do
executivo: Parecer nº 063/2018. Solicitante: Câmara Municipal de Rio
Novo/MG. Solicitado: Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. Assunto:
Legalidade de Projeto de Lei nº 017/2018. Trata-se de solicitação, feita pela
Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de parecer acerca da
legalidade dos Projeto de Lei nº 015/2018 que "Autoriza a abertura de Créditos
Adicionais Suplementares e dá outras providências" Segundo consta no artigo 1º
do projeto em análise, após autorização legislativa, os créditos serão abertos por
decreto, oportunidade em que será apontada a fonte de recurso. A Constituição
Federal, Seção ll, que trata dos orçamentos, determina: “Art. 167. São vedados:
(...) V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;” A Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964, dispõe: “Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão
autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Art. 43. A abertura dos
créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. § 1º
Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I
- o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; ll
- os provenientes de excesso de arrecadação; lll - os resultantes de anulação
parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados
em lei;” Diante de legislação exposta, duas são as condições para a abertura de
créditos especiais ou suplementares, quais sejam prévia autorização legislativa e
indicação de recursos. A autorização legislativa para a abertura de créditos
suplementares pode ser disposta na própria lei de orçamento até determinada
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importância, pois não pode haver créditos ilimitados. De certo que a lei
municipal nº 1.252/17, fixou esse em percentual sobre o total do orçamento
aprovado e esse projeto, apenas, amplia o percentual que lá foi autorizado. Os
recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações ou de créditos
adicionais devem ser indicados no ato de abertura do crédito, ou seja, na
expedição do decreto. Assim, diante da análise do texto que foi encaminhado,
entendo não padece de vícios regimentais, legais ou constitucionais e deve ser
analisado pelo Plenário da Câmara Municipal, cabendo aos nobres Vereadores
as sua análise e a deliberação quanto ao mérito. É o parecer. Rio Novo, 09 de
outubro de 2018. Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. 3Requerimento nº 125/2018. 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. - Requer melhorias na iluminação da Praça Milton Braga.
JUSTIFICATIVA: Na referida Praça existe uma escola e uma Academia ao ar
livre. O moradores ficam preocupados em usufruir a academia durante à noite,
devido a iluminação precária, o que causa insegurança aos cidadãos que
circulam pelo local, sendo elas crianças, estudantes e senhoras. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 11 de outubro de 2018. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador
Proponente. 4- Requerimento nº 126/2018. 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 revisão e ajustes em todas as academias ao ar
livre existentes no município. JUSTIFICATIVA: Esse cuidado é essencial para
garantir mais segurança às pessoas que utilizam os equipamentos. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 11 de outubro de 2018. Jordão de Amorim FerreiraVereador Proponente. 5- Requerimento nº 127/2018. 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 limpeza e capina nas ruas do
bairro das Mangueiras. JUSTIFICATIVA: A solicitação justifica-se pelo
excesso de mato nas ruas dos bairros acima citado, que vem trazendo transtornos
para os moradores e contribuem para o aumento de insetos e animais
peçonhentos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 11 de outubro de 2018. Pedro
Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 6- Requerimento nº 128/2018.
Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda e João Bosco Ferreira Pires. À
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Câmara Municipal de Rio Novo. 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 115/2017 que solicita colocação de um poste com braço de luz
no final da Rua São José-Centro. JUSTIFICATIVA: “O local por ser pouco
iluminado e ter pouco transito vem sendo utilizado por usuários de drogas e
também tem ocorrido casos de furto, como foi relatado por moradores”. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 16 de outubro 2018. Eduardo Luiz Xavier de
Miranda e João Bosco Ferreira Pires-Vereadores proponentes. 7- Requerimento
nº 129/2018. Autor: João Bosco Ferreira Pires. 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 do executivo que seja viabilizado a colocação de uma caçamba de
lixo, no final da Rua Visconde do Rio Branco, rua esta que corta a Avenida Dr.
Cândido de Oliveira Ribeiro, próximo ao rio. JUSTIFICATIVA: A pedido de
moradores que alegam ser de grande importância uma caçamba naquela
localidade para o depósito de lixo, visto ser um local onde existem comércios,
que podem assim fazer uso da mesma; não trazendo transtornos na área central,
visto ser um local de pouco acesso. Sala de sessões “Messias Lopes”, 16 de
outubro de 2018. João Bosco Ferreira Pires-Vereador Proponente. 8Requerimento nº 130/2018. Autor: João Bosco Ferreira Pires. 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 a realização de capina e retirada de entulho no terreno de
propriedade da Prefeitura Municipal, localizado no bairro Água Branca.
JUSTIFICATIVA: “Tais medidas se fazem necessárias devido aos transtornos
apresentados com a presença de animais peçonhentos, e também por medidas
preventivas no que dizem respeito ao combate do mosquito aedes aegypti. Esta
solicitação é uma reivindicação de moradores da localidade, visto que os donos
de terrenos baldios já foram notificados pela Prefeitura, e tomaram as devidas
providências quanto a capina e limpeza de seus terrenos”. Sala de sessões
“Messias Lopes”, 16 de outubro de 2018. João Bosco Ferreira Pires-Vereador
Proponente. 9- Requerimento nº 131/2018. Autor: João Bosco Ferreira Pires.
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 que seja realizada operação tapa buracos nas
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Ruas: Comendador Filgueiras (próximo a Praça Central), Esquina da Rua
Visconde do Rio Branco com a Rua Senhor dos Passos, Dr. Mário Hugo
Ladeira, nas proximidades do Supermercado Futura e próximo a ponte do
Arraial, Rua Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro, no parque de Exposição.
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”, 16 de
outubro de 2018. João Bosco Ferreira Pires-Vereador Proponente. 10- Leitura
do Ofício nº 001/2018 do Sindicato Rural de Rio Novo. “Que informa a nova
diretoria para o triênio eleita no dia vinte e nove de setembro de 2018”. 11Leitura do Convite: Thalita e Vinicius juntamente com seus pais José Pereira
Duprat e Eliana Barbara Fernandes Lanzoni Duprat, Carlos Alberto Moreira (in
memória) e Márcia Fernandes Moreira, convidam vereadores e funcionários
para a cerimônia religiosa de seu casamento a ser realizado no dia 24 de
novembro de 2018 na Igreja Matriz em Rio Novo-MG. ORDEM DO DIA: 1Projeto de Lei nº 017/2018 do executivo. “Autoriza a abertura de Créditos
Adicionais e Suplementares e dá outras providências. Colocado em primeira
discussão. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Solicitou que
caso o projeto seja aprovado em primeira votação
fosse feita
sessão
extraordinária para segunda votação pela urgência do projeto. Colocado em
primeira votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer. Aprovado
por unanimidade. 2-Requerimento nº 125/2018. Autor: Jordão de Amorim
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade. 3-Requerimento nº 126/2018. Autor: Jordão de Amorim Ferreira.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Jordão de
Amorim: Disse ter sido procurado por usuários da academia que alegaram que
alguns aparelhos estão danificados e com muito barulho pelo desgaste, sugeriu
que fosse feita manutenção periódica. Colocado primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade. 4- Requerimento nº 127/2018. Autor: Pedro
Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. 5-Requerimento nº 128/2018. Autores: Eduardo
Luiz Xavier de Miranda e João Bosco Ferreira Pires. Colocado em primeira e
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 6 - Requerimento nº
129/2018. Autor: João Bosco Ferreira Pires. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 7- Requerimento nº
130/2018. Autor: João Bosco Ferreira Pires. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 8 - Requerimento nº
131/2018. Autor: João Bosco Ferreira Pires. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres C. S. do Carmo:
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Cumprimento o vereador pelo requerimento e solicitou a inclusão da rua
Coronel Américo Ladeira e permissão para assinar o requerimento juntamente
com o proponente. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires:
autorizou o vereador Emanuel Ayres a assinar e a inclusão da rua Coronel
Américo Ladeira, e deixou livre para o vereador que quisesse assinar o
requerimento. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:
Solicitou que fosse incluído no requerimento a Av. Getulio Vargas. Palavra
como Vereador Daniel Geraldo Dias: Parabenizou o Vereador João Bosco
pela inciativa e sugeriu que fizessem um levantamento das ruas que necessitam
de manutenção para serem incluídas no requerimento, e que fosse assinado por
todos os vereadores. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. PALAVRA LIVRE: antes de dar início a palavra livre o
presidente comentou sobre a nova diretoria do Sindicato Rural e o convite de
casamento da filha da Sra. Eliana B. F. Duprat Secretária desta casa. Palavra
com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Fez uso da palavra para
agradecer ao executivo a colocação de uma caçamba para coleta de lixo no final
da Rua Tenente João Lobo, e também pela manutenção do anexo funcionando
24 horas, que foi tema de campanha, e relatou sobre um ocorrido na ultima
sexta-feira as 17:00 horas, quando deu entrada na unidade uma criança de 1 ano
e 6 meses, vítima de afogamento, que por ter sido socorrida a tempo e
recebimento todo o atendimento necessário, hoje esta viva, disse que com esse
relato queria mostrar a importância de se manter o anexo aberto 24 horas; todos
sabem as dificuldades que o executivo vem enfrentando, e o custo para manter o
anexo é enorme, relatou também que no ultimo domingo foi grande o numero de
atendimentos feitos a pacientes do município de Goianá, que todos os pacientes
sem exceção receberam medicamento ou algum outro cuidado, e isso sem
receber nenhuma contrapartia do município vizinho, disse ainda que já se
esgotou todos os recursos por parte do prefeito e do secretário de saúde em
tentar um entendimento com o município vizinho, sugeriu que agendassem uma
reunião com o Secretário de Saúde, Prefeito, Vice-Prefeito, ou Assessor, para
estarmos colocando essas questões e tentando uma solução. Palavra com o
Vereador Emanuel Ayres C. S. do Carmo: Disse que no ultimo dia 12 de
outubro se comemorou o feriado nacional em homenagem a Nossa Senhora
Aparecida, reconhecida como padroeira do Brasil, um evento religioso e cultural
muito importante para o nosso país, em Rio Novo foram realizadas várias
manifestações de fé ao longo do dia e diversas pessoas se dedicam na
organização; propôs uma moção de aplauso para o cidadão rio-novense Willian
Mendonça Freitas, pela iniciativa em fazer a limpeza do rio Rio Novo e a
colocação da imagem iluminada de Nossa Senhora Aparecida na ponte por onde
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passa a canoagem. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier
de Miranda: Disse ser muito louvável a proposta do Vereador Emanuel Ayres e
solicitou autorização para assinar com ele a moção de aplauso. Jordão de
Amorim Ferreira: Usou a palavra para dizer que o vereador Emanuel Ayres
concordou que a moção de aplauso fosse assinada por todos. Palavra com o Sr.
Júlio Cesar Tertuliano: Disse que mais uma vez estava aqui para falar sobre o
calçamento e a iluminação da rua Crisanto Rosa, onde reside e tem um ponto de
comércio o qual não pode abrir porque não tem rua, que esteve aqui em
fevereiro pedindo providências mas até o momento não recebeu nenhuma
resposta, e gostaria de uma resposta, que já são quatorze anos fazendo a mesma
cobrança, assim como um exame pedido há sete anos que não consegui realizar,
e hoje está tendo dificuldades para trabalhar, que nesses quatorze anos nenhum
vereador ou prefeito foi até lá verificar o problema, disse ainda ter coisas em
suas mãos que podem atingir a todos, mas não é do seu feitio fazer isso, e
esperava que amanhã alguém fosse até lá procura-lo para ver o que pode ser
feito. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: O vereador usou a
palavra para dizer que é um direito do Sr. Júlio Cesar como cidadão fazer suas
reivindicações, que já havia sido feito requerimento com relação a referida rua,
mas gostaria de deixar claro que é uma responsabilidade do executivo, a câmara
somente pode intermediar, e o executivo tem conhecimento da necessidade de
arrumar a rua, perguntou ao Sr. Júlio Cesar o que ele quis dizer quando falou
que tem um documento em mãos que poderia prejudicar a todos os vereadores,
que sentiu um tom de ameaça e não sabia o motivo, disse ainda ao Sr. Júlio
Cesar que se tivesse algum documento com relação a ele que se sentisse a
vontade em expor, desde que consiga provar que realmente é verdade, pois ele
não tinha o que esconder, pois sua vida é um livro aberto. Palavra com o Sr.
Júlio Cesar Tertuliano: Disse que o documento que ele tem é a rua, e se
chamar a impressa o caso vai expandir, que ameaçar é coisa de “doente mental”,
e mais uma vez frisou que o documento que ele tem é a rua, e se ele tomar uma
atitude vai complicar, que já tem quatorze anos que fazendo esse pedido.
Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse ao Sr. Júlio Cesar
que agora estava esclarecido, que entendia a situação e esperava que as
reivindicações dele fossem atendidas, sugeriu ao Presidente que verificasse a
resposta que o executivo deu com relação ao requerimento feito pelo vereador
Jordão Amorim, e pedisse uma posição, se existe a possibilidade e se tem um
planejamento para atender a reivindicação. Palavra com a Vereadora
Dulcimar Prata Marques: Pediu ao Vereador Jordão de Amorim que é
Técnico de Enfermagem no PSF, para que o procurasse o Sr. Júlio Cesar e
verificasse o que tem pendente dele nesses sete anos na secretária de saúde, que
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havia verificado e existia uma consulta, e acreditava ter sido atendido, se
colocou a disposição para ajuda-lo no que ser refere a saúde, e com referencia
as obras na rua onde reside disse que, após o período eleitoral acreditava que
estariam indo no local, o requerimento já havia sido respondido pelo executivo
que seria atendido assim que tivessem recurso disponível. Palavra com o
Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que vereadores não tem poder de
execução, sugeriu que fizessem uma reitera do requerimento feito pelo vereador
Jordão Amorim, e que fosse assinado por todos os vereadores, e quando o
executivo responder encaminhassem a resposta para o Sr. Júlio, que assim
estariam fazendo a parte deles. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado,
declarou encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se
lavrasse apresente ata.
_____________________________
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

7

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

8

