
 

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 Nº1419/2018
Reunião Ordinária  da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 09 de outubro de 2018.

Aos 09 (nove) 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: Dionísio 
Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Emanuel Ayres Costa Semedo do 
Carmo, João Bosco Ferreira Pires, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro 
Gonçalves Caetano. Ausente dos vereadores Daniel Geraldo Dias e Ivalto Rinco 
de Oliveira O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou 
aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Justificou a ausência dos 
vereadores Daniel Dias  e  Ivalto  Rinco. Solicitou a dispensa da leitura da Ata 
nº 1418/2018, Colocou em primeira e única discussão e votação, aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes. A seguir solicitou ao Secretário 
Vereador João Bosco Ferreira Pires que procedesse a leitura do expediente. 
EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 015/2018 do executivo com correção 
conforme parecer jurídico. “Cria gratificação por produção que menciona e dá 
outras providências”. 2-Requerimento nº. 124/2018. Autor: Jordão de Amorim 
Ferreira. Exmo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Presidente da 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: - solicita providência quanto a poda das 
arvores (Sapucaia) na Rua São José. Justificativa: As arvores acima citadas 
possuem frutos de grande porte e vem danificando veículos conforme mostra a 
foto abaixo, a poda se faz necessária devido ao risco de acidentes com 
munícipes que por ali transitam. Sala das Sessões “Messias Lopes, 04 de 
outubro de 2018. Jordão de Amorim Ferreira. Vereador Proponente. ORDEM 
DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 015/2018 do executivo com correção conforme 
parecer jurídico. “Cria gratificação por produção que menciona e dá outras 
providências”. Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado para as 
comissões emitirem parecer. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. 2- Requerimento nº. 124/2018. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. 
Exmo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que já 
fizeram a poda e alguns galhos, mas achava necessário uma poda maior, os 
frutos são grandes e pesados que se atingirem uma pessoa pode ser fatal. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes.  PALAVRA LIVRE: Inscritos para falar o Sr. Júlio César 
Tertuliano e a Assessora de Patrimônio Cultural. Palavra com a Assessora de 
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Patrimônio cultural Cristiane Inês de Carvalho: Cumprimentou a todos os 
presentes e disse que trabalha para uma empresa de consultoria especializada em 
patrimônio histórico, turismo e meio ambiente, que atua no município desde 
2017 pra o recebimento de ICMS Patrimônio Cultural, que o objetivo é 
organizar documentação e encaminhar para o IEFA a fim de receber o ICMS 
Solidário, e atuam junto ao conselho e ao setor de patrimônio cultural, dando 
informações e assessoria, disse ainda que é formada em turismo e hotelaria há 
10 anos e atua na área de patrimônio cultural, com a utilização do Datashow 
explanou sobre Patrimônio Cultural e respondeu aos questionamentos feitos 
pelos vereadores e população presente. 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

_____________________________ _________ausente_____________
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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