
 

 

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 

3346 

 

ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1423/2017 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 30 de outubro de 2018. 

 

Aos 30 (Trinta) dias do mês de outubro de 2018, às 19:00 (dezenove horas), no 

“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do  Vereador Eduardo Luiz Xavier 

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 e 

Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. O Vereador Presidente 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal, colocada a ata nº 1422/2018 em discussão e votação, aprovada com 

abstenção do vereador Dionísio Da Dalt Netto por não estar presente na sessão, 

passando a seguir para a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Conforme 

convocação hoje será efetuada Eleição da Mesa Diretora para o exercício de 

2019:  Nos  termos do art. 23 § 3º da  Lei Orgânica  Municipal e dos arts 13 e 14 

do Regimento Interno da Câmara de Rio Novo. 2- Requerimento nº 134/2018. 

Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Ivalto Rinco de Oliveira. À 

Câmara Municipal de Rio Novo. 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 - Solicitam regularização de 

Lotes doados pela Prefeitura Municipal de Rio Novo em administrações 

passadas. JUSTIFICATIVA: “É um direito do  cidadão  ter a segurança de ser, 

legalmente, dono de sua própria casa. Por isso, solicitamos regularizar a situação e 

atender à reivindicação dos moradores”. Sala das Sessões “Messias Lopes”,  26 de 

outubro  de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Ivalto Rinco de Oliveira-

Vereadores proponentes. 3- Convite: Formatura do PROERD 2018 no dia 08 de 

novembro de 2018 às 18:00 horas no Acauã Club de Rio Novo. ORDEM DO 

DIA: 1-Requerimento nº   134/2018. Autores: Eduardo Luiz Xavier de 

Miranda e Ivalto Rinco de Oliveira. Colocado em primeira e única discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade. 2- Eleição para a Mesa Diretora da 

Câmara Municipal para o Exercício do ano de 2019. Palavra com o 

vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O vereador usou a palavra para dizer que é 

candidato a Presidente para o exercício 2019 e que não pretende ser candidato a 

outro cargo, caso seja eleito pretendia fazer o melhor, contendo despesas, que a 

casa tem um orçamento alto, e esse orçamento tem que ser gasto em benefício 

do povo, disse ainda que caso haja outro candidato e ele fosse eleito gostaria de 

desejar a ele sucesso. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: 

Disse ser candidata a 1ª Secretaria na chapa do Vereador Jordão de Amorim 

Ferreira. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Fez uso da 

Palavra para dizer ser candidato a Presidência desta casa, e citou a seguinte frase 

“Muitos entram na vida politica para fazer dinheiro  outros para fazer direito”, 

disse ainda que se eleito fará um mandato certo e justo, abrindo a casa para o 
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povo, e fazendo um mandato com humildade, seriedade, e que contava com o 

voto de todos. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de 

Miranda: Disse ser candidato a 2º Secretário pela chapa do vereador Jordão de 

Amorim Ferreira e contava com o apoio de todos. A Seguir foram chamados 

nominalmente os vereadores para procederem à votação para Presidente, Vice-

Presidente, 1° Secretário e 2° Secretário. Após a votação foram convidados para 

escrutinadores os Vereadores Emanuel Ayres C. S. do Carmo e Dulcimar Prata 

Marques para  apuração dos votos para Presidente, Vice-Presidente, 1° 

Secretário e 2° Secretário da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o 

Exercício do ano de 2019. Presidente: Vereador Jordão de Amorim Ferreira 

cinco votos, Ivalto Rinco de Oliveira quatro votos. Vice-Presidente: Vereador 

João Bosco Ferreira Pires quatro votos, Dulcimar Prata Marques um voto, 

Dionísio Da Dalt Netto um voto, Daniel Geraldo Dias dois voto, nulo um voto. 

Antes de dar início a apuração para 1º Secretário o vereador Ivalto Rinco de 

Oliveira Solicitou a palavra. Palavra como Vereador Ivalto Rinco de 

Oliveira: Solicitou que antes de apurar os votos fosse feito a leitura dos nomes 

que constam na cédula de votação. Ao fazer a leitura da cédula de votação 

conforme solicitado pelo Vereador Ivalto Rinco de Oliveira, foi detectado um 

erro de digitação, sendo assim a votação foi anulada e após a correção das 

cédulas o Presidente daria inicio a nova votação. Palavra com o Vereador João 

Bosco Ferreira Pires: O Vereador usou a palavra para dizer que achava 

desnecessário tanto alarde uma vez que o nome que está errado não recebeu 

nenhum voto e nem desmerecer o trabalho do Presidente, que o erro não tira o 

mérito dele que vem desempenhando um trabalho com maestria, que as cédulas 

seriam corrigidas e iniciada uma nova votação. Palavra com o vereador Ivalto 

Rinco de Oliveira: Disse que com relação ao que foi dito pelo vereador João 

Bosco F. Pires, nada tinha contra o desempenho do Presidente, que na realidade 

só tinha que elogiar, e só estava solicitando correção de algo que achava estar 

errado.  Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que ele 

e o Vereador Emanuel Ayres tinham visto o erro de impressão, comentaram, 

mas como no ano anterior foi aceito, não fizemos nenhum comentário. Palavra 

com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que 

seria feito da forma correta, trocariam as cédulas e iniciariam nova votação. A 

Seguir iniciaram a nova votação já com as cédulas corrigida chamando 

nominalmente os vereadores para procederem à votação para Presidente, Vice-

Presidente, 1° Secretário e 2° Secretário. Após a votação foram convidados para 

escrutinadores os Vereadores Emanuel Ayres C. S. do Carmo e Dulcimar Prata 

Marques para  apuração dos votos para Presidente, Vice-Presidente, 1° 

Secretário e 2° Secretário da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o 

Exercício do ano de 2019. Presidente: Vereador Jordão de Amorim Ferreira 

cinco votos, Vereador Ivalto Rinco de Oliveira quatro votos; Vice-Presidente: 

João Bosco Ferreira Pires cinco votos, Pedro Gonçalves Caetano um voto, 
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Dionísio Da Dalt Netto um voto, Nulo um voto e Branco um voto; 1° 

Secretário: Dulcimar Prata Marques cinco votos, Dionísio Da Dalt Netto um 

voto, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo um voto, Branco dois votos; 2º 

Secretário: Eduardo Luiz Xavier de Miranda cinco votos, Dionísio Da Dalt 

Netto um voto, Branco dois votos, Nulo um voto.  Ficou assim estabelecida a 

Mesa Diretora da Câmara para o Exercício do ano de 2019. Presidente: Jordão 

de Amorim Ferreira. Vice-Presidente: João Bosco Ferreira Pires. 1° Secretário: 

Dulcimar Prata Marques. 2° Secretário: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 

PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: 

Agradeceu aos que lhe confiaram seu voto e prometeu não decepcionar, não 

somente aqueles que votaram a seu favor, como os que votaram contra, disse 

que estamos numa democracia, e democracia é respeitar a opnião do outro 

independente de qual seja, agradeceu também a população presente, e que 

esperava que voltassem sempre, pois é muito bom ver a casa cheia. Palavra 

com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse ter sido presidente em 

2017 e Vereador Eduardo Miranda em 2018, sempre pregando a organização e a 

transparência, e acreditava que não seria diferença no mandato do Vereador 

Jordão de Amorim Ferreira, e parabenizou a mesa eleita para o ano de 2019. 

Palavra com Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: 

Parabenizou o Vereador Jordão de Amorim Ferreira, disse não ser uma tarefa 

fácil, mas se orgulhava em ser presidente, que procurou fazer o seu melhor, 

agradeceu os votos recebidos para Segundo Secretário e se colocou a disposição. 

Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Agradeceu aos três 

vereadores que votaram nele, disse respeitar o ponto de vista dos demais, e 

como disse o Vereador eleito, estão em uma democracia e todos tem o direito de 

escolher aquele que acha melhor, desejou ao futuro presidente e os demais que 

irão compor a mesa uma boa gestão, e que estará sempre pronto para lutar pelos 

interesses da população. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: 

Parabenizou ao Vereador Jordão de Amorim Ferreira pela conquista da 

Presidência da Casa para o ano de 2019, e também os demais componentes da 

mesa,  agradeceu os votos recebidos para Vice-Presidente no próximo ano, 

parabenizou ainda o Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda pelo trabalho 

realizado com excelência no ano de 2018 e pela sua competência em trabalhar 

com o dinheiro público sempre visando a economia, onde recursos foram 

devolvidos para executivo em benefício da população. Palavra com o 

Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Fez uso da palavra para dizer que no 

próximo ano, pretendia fazer publicações para que toda a população tenha 

conhecimento das ações dos vereadores desta casa, e citou com exemplo: 

presença, Projetos de Lei, Requerimentos, atuação fora e dentro da câmara, 

assim como os balanços financeiros, contava com os demais membros da mesa 

diretora, que são pessoas capacitas, para realizarem um boa gestão, e 

parabenizou o Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier der Miranda pela sua 
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gestão prezando sempre pela economia e transparência. Palavra com o 

Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Comentou sobre o 

Forum de Educação e Cultura o qual participou na ultima sexta-feira na cidade 

de Cataguases - MG, com palestra ministrada pela Sra. Luciana Gorgulho          

funcionária do BNDS, sobre financiamentos na área da cultura, estavam 

presentes, o Secretario de Cultura do Estado de Minas Gerais, e de diversas 

municípios, a Sra. Mônica Botelho da Energisa, Sr. Cesar Piva do Polo Áudio 

Visual da Zona da Mata, disse que estão tentando junto com Sr. Cesar Piva, 

através da Energisa, equipar o Espaço Cultural Professora Maria Pinto, disse 

também que estão cogitando a gravação de um novo filme em Rio Novo, desta 

vez na zona rural e que Rio Novo foi citado por diversas vezes durante o Forum, 

com relação ao patrimônio e seus casarios, e a receptividade durante das 

gravações do Filme Arigó, disse ainda que o filme deverá ser lançado no mês de 

abril do próximo ano e deverá ser feito um apresentação pública na praça. A 

Senhora Eliana Barbara Fernandes Lanzoni Duprat, secretária da casa, se 

desculpou pelo transtorno causado pelo erro de digitação nas cédulas de votação. 

O Vereador Presidente disse a Sra. Eliana B. F. L. Duprat, que não foi um erro 

que prejudicou em nada o andamento da câmara, que todos sabem do seu 

empenho e que foi uma hora trabalhar com ela.  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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João Bosco Ferreira Pires   Jordão de Amorim Ferreira  
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Pedro Gonçalves Caetano  

                                                         


