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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1431/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04 de dezembro de 2018.

Aos 04 (quatro) dias do mês dezembro 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, Dulcimar Prata Marques, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo,
Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves
Caetano. Ausente os Vereadores Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto e
João Bosco Ferreira Pires. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de
Miranda declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou a
dispensa da leitura das Atas nº 1425/2018, 1426/218, 1427/2018 e 1428/218,
que foram colocadas em primeira e única discussão e votação e provadas por
unanimidade. A seguir o presidente justificou a ausência do Vereador João
Bosco Ferreira Pires e a saída da Vereadora Dulcimar Prata Marques que
retornaria assim que possível, e solicitou ao Vereador Emanuel Ayres Costa
Semedo do Carmo que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1Requerimento nº 153/2018. Autores: Jordão de Amorim Ferreira e 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 instalação de ponto de ônibus com cobertura nos dois sentidos
em frente ao Bairro Recanto da Lagoinha e próximo a entrada do Campestre.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se tal solicitação, moradores usuários de transporte
público das referidas localidade, que precisam aguardar o transporte, muitas
vezes debaixo de sol ou chuva. Um ponto coberto, com banco, trará mais
conforto e dignidade. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 29 de novembro de
2018. Jordão de Amorim Ferreira e Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereador
Proponente. 2- Leitura de Convite: A Coordenação e Funcionas da Escola
Municipal Mariinha Pontes- CAIC, convidam para a solenidade de formatura a
ser realizada no dia 10 de dezembro de 2018 às 19h no Espaço Cultural
Professora Maria Pinto. 3- Leitura de Convite: A Escola Municipal Dr. Onofre
Dias Ladeira para solenidade de formatura a ser realizada no dia 12 de dezembro
de 2018 às 18h no Acauã Clube de Rio Novo. ORDEM DO DIA: 1Requerimento nº 153/2018. Autores: Jordão de Amorim Ferreira e Eduardo
Luiz Xavier de Miranda. 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, disse que seria concedido placa em homenagem ao Tenente Newton
Fazola da Silva, pelos serviços prestados a comunidade, dizendo a ele que tanto
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os seus comandados como a população o admiravam muito, e agradeceu pelo
seu empenho no combate a criminalidade no município que anterior a sua
chegada era muito alto, agradeceu também a presença da Senhora Rosângela
Maria do Carmo Fazola, Sargento Giovani Alexander Vieira Carvalho e Cabo
Luís Cláudio de Paula. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira:
Disse ao Tenente Newton Fazola que a aposentaria de um militar com o seu
empenho era uma perda muito grande, mas que era um descanso mais que
merecido, pois estava a frente do batalhão já há muitos anos e sabia o quanto ele
corria atrás, e brincou dizendo “literalmente corre atrás”, e propôs que fosse
feito um ofício para a Superintendência da Polícia Militar solicitando um
substituto. Palavra com o Tenente Newton Fazola da Silva: Cumprimentou
todos dos presentes, discursou e agradeceu ao Presidente Vereador Eduardo
Luiz Xavier de Miranda pela homenagem. Palavra com o Vereador Emanuel
Ayres Costa Semedo do Carmo: Parabenizou ao Tenente Newton Fazola pelos
relevantes serviços prestados a comunidade, e disse que a Policia Militar de
Minas Gerais é uma instituição muito respeitada, pois os seus integrantes fazem
jus à figura heroica de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que é patrono
desta instituição, que seus integrantes são dotados de bravura e de virtudes, e
que possamos ser agraciados com um substituto a sua altura, que os novos
governos que irão se iniciar agora em janeiro possam ser parceiros dos policiais
e darem boas condições de trabalho para que possam atuar no cumprimento do
seu dever. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse ser mais
que merecida essa homenagem, que endossava as palavras do vereador
Emanuel, disse ainda que teve oportunidade de acompanhar o trabalho do
Tenente Newton Fazola, e que com a vinda dele para Rio Novo as coisas
mudaram, houve uma diminuição muito grande na criminalidade, mas as drogas
infelizmente parece que está tomando conta do Brasil. que não sabe o que passa
na cabeça desses jovens, e perguntou ao Tenente o que ele como Vereador que é
uma autoridade, deve fazer quando presencia em plena praça pública altas horas
da madruga adolescentes fazendo uso de maconha e outras drogas, se deveria
chamar o conselho tutelar ou a polícia militar. Palavra com o Tenente Newton
Fazola da Silva: Disse acreditar que a partir de janeiro viveremos um dos
melhores momentos desta nação, e disse ao Vereador Ivalto Rinco que é preciso
chamar a polícia, porque o uso ainda é crime, a partir de 12 anos e aprendido e
conduzido para Juiz de Fora, no mínimo o pais terão que ir junto, que estava
sabendo disto agora, porque se estivesse sabendo não iria acontecer mais, e disse
para cobrarem da policia militar, pois estavam aqui para isso, quem tem que
coibir crime nas ruas é a polícia militar. Palavra com a Vereadora Dulcimar
Prata Marques: Se desculpo por ter se ausentado, e disse te sido por uma
causa justa, que só tinha elogios a fazer ao Tenente Fazola, que varias vezes
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presenciou suas ações, ações essas com muita firmeza e muito respeito, e que ele
podia ter certeza que estava deixando um grande legado, e desejou que o
próximo tenente venha com o mesmo afinco. Palavra com o Tenente Newton
Fazola da Silva: Agradeceu as palavras da vereadora Dulcimar e disse que
agradecia a Deus a oportunidade de ter trabalhado em Rio Novo, pois aprendeu
muito, que antes de vir trabalhar aqui não tinha uma noção exata da importância
do trabalho policial para uma cidade, que achava que era somente mais um no
órgão de segurança publica, e viu que precisam trabalhar mesmo porque o povo
merece que produzam uma segurança pública de qualidade, e o povo de Rio
Novo o ajudou muito, a cidade inteira, achava que todos tinham seu telefone,
que isso o cansava, mas gostava porque isso mostrava que eles acreditavam
nele, que hoje em dia é difícil confiar em alguém, que confiança é coisa difícil
de se conseguir e fácil de se perder e eu consegui ao longo desses quatro anos e
meio fazer o povo confiar em mim e isso é muito gratificante. Palavra com a
Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que havia presencia uma
acareação feita por ele em uma ocorrência no município onde a vítima foi para
unidade de saúde (anexo), e sentiu medo, quando o Tenente chegava com
suspeitos para a vitima reconhecer, imaginava que seriam agressivos, mas
observou o respeito que tinham pelo Tenente Fazola, e tudo transcorreu
tranquilamente, e pensou “Esse é o Tenente”. Palavra com o Tenente Newton
Fazola da Silva: Disse que tratava o criminoso quase como um filho, porque
tem horas que é preciso dar um puxão de orelha, que quando chegou aqui
precisou de dar um tratamento de choque e depois de certo tempo aprenderam a
me respeitar, então não teve muito trabalho, e mesmo os que ele prendia, nunca
os viu como inimigo declarado, se cometeu crime sua função era prender, que se
o tratarem respeitar ele também irá respeitar e que firmeza é diferente de
agressividade e tudo que você planta, você colhe. O Presidente convidou o
vereadores para que todos juntos fizessem a entrega da placa em homenagem ao
Tenente Newton Fazola da Silva, e mais uma vez agradeceu a ele os serviços
prestados ao município. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado,
declarou encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se
lavrasse apresente ata.

_____________________________
Dulcimar Prata Marques
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_____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

_____________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo

_____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano

_______ausente________________
João Bosco Ferreira Pires

______ausente________________
Daniel Geraldo Dias

_______ausente________________
Dionísio Da Dalt Netto

3411

