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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1416/2018
Reunião Ordinária  da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 18 de setembro de 2018.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro 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, Emanuel Ayres Costa Semedo do 
Carmo, Ivalto  Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires, Jordão de Amorim 
Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente a vereador Dulcimar Prata 
Marques. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou 
aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal e justificou a ausência da 
Vereadora Dulcimar  Prata Marques por motivo de doença. Solicitou a dispensa 
da leitura das Atas nº1413/2018, 1414/2018,  colocadas em discussão e votação, 
aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Ata nº 1415/2018 
colocada em discussão e votação, aprovada com abstenção dos vereadores 
Dionísio Da Dalt Netto e Pedro Gonçalves Caetano por não estarem presentes. 
A seguir solicitou ao Secretário João Bosco Ferreira Pires que procedesse a 
leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Ofício nº PM/2018/240: “Que 
informa que o Município de Rio Novo não possui afiliação junto a AMM – 
Associação Mineira de Município”. PALAVRA LIVRE: Palavra com o 
vereador  Jordão de Amorim Ferreira: Fez uso da Palavra para solicitar que 
fosse encaminhado ao executivo um requerimento assinado por todos  pedindo 
melhorias na UBS-Unidade Básica de Saúde de Furtado de Campos pois a 
mesma se encontra com infiltrações, mofos, vidros quebrados, portas 
danificadas, e  necessitando colocação de grade,  e uma televisão para recepção. 
Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O vereador usou a palavra 
para dizer na véspera do ultimo feriado a Copasa abriu um buraco na rua das 
mangueiras que ficou aberto todo o final de semana, e na segunda-feira o 
fechamento do buraco estava sendo feito  pela  prefeitura, que era preciso rever 
o contrato, pois não achava correto tal procedimento. Palavra com o Presidente 
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Em resposta ao questionamento 
do vereador Ivalto Rinco, disse que é de responsabilidade da prefeitura fechar os 
buracos que a Copasa faz quando há necessidade de reparo, mas já ficou 
acordado que após o período eleitoral será assinado um contrato onde a 
prefeitura fará o fechamento dos buracos e a Copasa pagará por esse serviço, 
inclusive já foi encaminhado para a prefeitura o modelo do contrato. Palavra 
com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que esteve com o Sr. 
Igor, encarregado da Copasa, e o mesmo informou que já foi solucionado os 
vazamentos crônicos, como o da Rua Tiradentes que era uma constante 
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reclamação, e se comprometeu a fazer a troca de  todos os encanamentos e a 
instalação de uma estação de tratamento. Palavra com o Presidente Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse ter tido o prazer de conhecer o Sr. 
Igor, e que as reclamações realmente diminuíram. Informou que em Dezembro 
do corrente ano será concedido Títulos de Cidadão Benemérito e Cidadão 
Honorário, a entrega dos títulos será feita no Espaço Cultural, e cada vereador 
pode fazer até três indicação,  que a câmara não fará coquetel para entrega dos 
títulos, será feito apenas uma cerimônia simples no Espaço Cultura Prof. Maria 
Pinto,  mas caso os vereadores queiram se reunir pra fazer poderiam contar com 
ele. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O Vereador disse 
concordar que é preciso conter despesas, e que todos deveriam analisar a quem 
irão conceder os títulos, para que seja concedido título para aquelas pessoas que 
realmente fazem ou fizeram algo pelo município. Palavra com o Vereador 
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: Solicitou que fosse informado 
assim que a data estivesse definida e que a Secretaria fornecesse uma relação 
com os cidadãos que já receberam títulos de cidadão benemérito e cidadão 
honorário. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda: Usou a palavra para dizer que era a favor da ZPE-Zona de Produção e 
Exportação, que é um projeto importante para o crescimento de Rio Novo, e que 
gostaria de convidar o Sr. Márnio Camacho, para explanar sobre o andamento 
do projeto na próxima reunião. Palavra com o vereador João Bosco Ferreira 
Pires: Disse concordar com o Presidente quanto a importância da ZPE, que 
participou de algumas  reuniões e acreditava ser um projeto visionário com 
tendência a trazer grande desenvolvimento para o município, que era favorável, 
mas que seria importante dialogar com o prefeito visto que ele é o ordenador de 
despesas, antes da vinda do Sr. Marnio Camacho a esta casa. Palavra com o 
vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Fez uso da palavra para dizer que 
concordava com o vereador João Bosco de que deveriam conversar com o 
prefeito, é um projeto de custo elevado e é preciso saber se o município tem 
recursos para viabiliza-lo, que não adianta disponibilizar os R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais) agora e não ter como dar continuidade. Palavra com o 
Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que irá 
solicitar que seja agendada uma reunião como executivo. 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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___________________________
Daniel Geraldo Dias

_____________________
Dionísio Da Dalt Netto

___________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

________ausente___________
Dulcimar Prata Marques                           

__________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo

__________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

___________________________
João Bosco Ferreira Pires

____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

_____________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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