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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1424/2018 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 06 de novembro de 2018. 

 

Aos 06 (seis) dias do mês novembro 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: Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata 

Marques, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Jordão de 

Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente o Vereador Emanuel 

Ayres Costa Semedo do Carmo. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de 

Miranda declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal, informou a 

partir desta data até o encerramento do horário de verão as sessões terão início 

às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), passando a seguir para a leitura do 

expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 135/2018. Autores: 

Vereadores Daniel Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. 

Vereador Eduardo Miranda. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os 

vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento 

Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal 

a seguinte solicitação: Tomar medidas para impedir invasões noturnas no 

Cemitério Municipal. Justificativa: Conforme relatos já recebidos, são 

constantes as invasões para práticas ilegais, atos facilitados pelo ambiente 

escuro e desprotegido. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 05 de novembro de 

2018. Dionísio Da Dalt, Daniel Dias e Emanuel Ayres. 2- Requerimento nº 

136/2018. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. 

Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo Miranda. Presidente da Câmara Municipal de 

Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma 

do Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao 

Executivo Municipal a seguinte solicitação: Realizar manutenção na estrutura 

metálica da passarela. Justificativa: Devido às ações do tempo, alguns pontos 

da estrutura encontram-se enferrujados e já apodrecidos. Se faz necessária a 

manutenção, garantindo a segurança de todos. Sala das Sessões “Messias 

Lopes”, 05 de novembro de 2018. Dionísio Da Dalt, Daniel Dias                           

Emanuel Ayres. 3- Requerimento nº. 137/2018. Autores: Vereadores Daniel 

Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo 

Miranda Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que 

subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, 

requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a 

seguinte solicitação: Providenciar melhoria no “Morro das 14 voltas”, localidade 



 

 

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 

3351 

 

também conhecida como “Morro do Zé Ariguinha”, na Comunidade do Mato 

Negro. Justificativa: Trata-se de um pedido dos moradores daquela 

Comunidade e de todos que tem a necessidade de transitar no referido local. 

Segundo relatos, e conforme pôde ser constatado pessoalmente, em períodos de 

chuva fica praticamente impossível a passagem. Sala das Sessões “Messias 

Lopes”, 05 de novembro de 2018. Dionísio Da Dalt, Daniel Dias                           

Emanuel Ayres. 4- Requerimento nº. 138 /2018. Autores: Vereadores Daniel 

Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo 

Miranda Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que 

subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, 

requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a 

seguinte solicitação: Colocar sinalização indicativa na estrada que liga o 

Povoado dos Netos a Rio Novo, em ambos os sentidos. Justificativa: Conforme 

relatos já recebidos, quem não conhece ou conhece pouco a estrada, encontra 

dúvidas e acaba se perdendo, mesmo utilizando o aparelho GPS, devido a 

inexistência de sinalização. Portanto, este pedido se faz necessário para que 

sejam colocadas placas indicativas nas entradas próximas ao asfalto e no 

decorrer da estrada, em ambos os sentidos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 

05 de novembro de 2018. Dionísio Da Dalt, Daniel Dias e                          

Emanuel Ayres. 5- Leitura de Convite: A Prefeitura Municipal convida para 

reunião que terá por finalidade prestar informações a esclarecimentos sobre 

atuação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM e da Vigilância Sanitária na 

regularização de agroindústrias e pequenos empreendimentos a ser realizada no 

dia 08 de novembro de 2018 (quinta-feira) às 17:00 horas, na Igreja de São 

Sebastião - Vila França-Rio Novo/MG.  ORDEM DO DIA: 1- Requerimento 

nº 135/2018. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel 

Ayres. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador 

Daniel Geraldo Dias: Disse ter sido procurado por dois munícipes que disseram 

terem ido ao Cemitério próximo ao dia de finados e encontraram as flores e os 

vasos que lá deixaram, todos queimados, que moradores próximos disseram que 

tem sempre pessoas circulando dentro do cemitério a noite, inclusive a PM 

informou que quando acontece de estarem em uma perseguição, o perseguido 

utiliza  o cemitério para se esconder, e que a iluminação é precária, na 

oportunidade convidou os demais vereadores para assinarem também o 

requerimento. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse 
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que gostaria de assinar também o requerimento e que no cemitério não precisa 

somente de iluminação, é preciso que seja colocado  grade, as lâmpada foram 

trocadas mas já  quebram novamente, que os moradores do bairro comentam que 

quando tem alguma fuga eles pulam o muram quebram as lâmpadas  para se 

esconderem, disse ainda que conversou com o prefeito que ficou de verificar o 

que poderia ser feito. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes. 2- Requerimento nº 136/2018. Autores: 

Vereadores Daniel Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. Colocado em 

primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 

presentes. 3- Requerimento nº. 137/2018. Autores: Vereadores Daniel Dias, 

Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. Palavra com o vereador Daniel Geraldo 

Dias: Disse que estiveram no local e a situação é precária e com as chuvas vai 

piorar, solicitou que o executivo desse uma atenção especial ao local. Colocado 

em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 

presentes.  4- Requerimento nº. 138 /2018. Autores: Vereadores Daniel Dias, 

Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão.  

Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que esteve no Povoado e 

pelo GPS é indicado outro caminho, para quem não conhece o local quando sai 

do asfalto, acaba seguindo pelo caminho errado e ficando perdido, quando isso 

acontece durante o dia, é mais fácil de se conseguir informação, mas a noite fica  

complicado. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade 

dos vereadores presentes. Antes de dar início a palavra livre o Presidente 

informou que estão inscritos para fazer uso da palavra os senhores Henrique 

Faquim  e José Pereira Duprat. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador 

Ivalto Rinco de Oliveira: Fez uso da palavra para comentar, com referencia a 

Eleição da Mesa Diretora para o exercício 2019, a qual foi candidato a 

presidente, e como vivemos em uma democracia, todos os vereadores tem o 

direito de concorrer, e eleito aquele que for mais votado, que está muito 

chateado com os boatos que estão circulando, que não sabe se por maldade ou 

por falta de conhecimento do  que acontece nesta casa, que  foi abordado por 

diversas pessoas de influência na política, que lhe disseram que  não podia 

mesmo ser eleito,  pois queria ganhar para prejudicar o prefeito,  engavetando 

projetos encaminhados por ele que esta fazendo um ótimo trabalho; o vereador 

disse que isso não é verdade e que antes de se candidatar havia conversado com 

o prefeito e dito que sua intenção era fazer uma economia, com  o  orçamento  
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desta casa, tem como economizar bastante,  e assim poder devolver  para o 

executivo os valores economizados, para que fosse investido na recuperação das 

estradas rurais, disse ainda que o que mais o incomoda são as estradas mais 

próximas da zona urbana, que estão muito boas, mas o principal que precisa que 

ser feito o prefeito ainda não conseguiu fazer, talvez  por falta de recursos, que é 

retirar as águas, abrir as vazantes, fazer bueiros para conter as águas da chuva, 

que já disse a ele que não adianta ficar cascalhando estrada, porque a agua vem e 

carrega, de um ano para o outro já saiu tudo, não tinha nenhuma intenção de 

prejudicar, disseram também que no projeto do FUNDEB, referente pagamento 

das professoras, faltou diversas vezes de proposito, para não votar o projeto, que 

está nesta casa a diversos mandatos, e perguntou quando votou contra algum 

projeto que favorecesse o município ou a população, nunca fui contra a 

população nem contra o município, as vezes foi até humilhado, que o “ex-

vereador  Hélio Macedo  veio ate aqui dizer que eu sou padrinho da Copasa, que 

o povo está sofrendo por causa de Copasa, mas sempre votou pensando no 

melhor, que antes de votar consultou diversas pessoas e chegou a conclusão que 

melhor pagar e ter uma água de qualidade, que devia ser um vereador muito 

poderoso, pois são nove os vereadores e ele sozinho conseguiu a aprovação”, 

que este é o segundo ano do atual mandato e desafiou mostrarem o projeto ele 

tenha votado  contra o interesse da população, e qual o dia havia prejudicado o 

prefeito, que não estava aqui para prejudicar ninguém e muito menos caso 

tivesse sido eleito  presidente desta casa, que faltou em uma das votações do 

projeto referente ao pagamento das professoras por não estar bem de saúde, mas 

ligou para o prefeito informando, disse ainda que se não puder ajudar, também 

não irá atrapalhar, tem seis mandatos nesta casa e nunca votou contra o povo. 

Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Solicitou que devido ao 

assunto que circula com referencia a alteração nos horários e possível 

fechamento de escolas, que fosse encaminhado ao executivo  requerimento 

pedido que fosse informado a esta casa a real situação das escolas do município 

e quais medidas estão sendo tomadas. Palavra com o Vereador Jordão de 

Amorim Ferreira: em resposta a solicitação do Vereador Daniel Dias disse que 

esteve na Secretaria de Educação para se informar sobre o assunto e foi 

informado que já esta sendo elaborado documento com todas as informações 

para serem encaminhados a esta casa e se comprometeu a ir até a Secretaria 

novamente saber se já estava pronto. Palavra com o Presidente Vereador 
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Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Lembrou  ao vereadores que ficou 

acordado que no dia 20 do corrente mês seria votado o Orçamento para 2019, e 

disse que caso todos estivessem de acordo se reuniriam na segunda que antecede 

a votação para discutirem o orçamento; lembrou também da entrega dos títulos 

de cidadão honorário e solicitou que entregassem os históricos dos 

homenageados na secretaria. Palavra com o Presidente do Sindicato Rural de 

Rio Novo Senhor Henrique Faquim: Cumprimentou os presentes e disse ter 

assumido a Presidência do Sindicado no início deste mês, com muitas 

dificuldades, poucos associados e com dividas para quitar, que assumiram a 

diretoria do sindicato ele, o Senhor João Carlos Gouvêa Valle e o Senhor 

Geovânio Antônio de Araújo, que o custo do contador é de R$ 954,00 

(novecentos e cinqüenta e quatro reais) mensais, e assim que conseguirem 

quitar, o Sr. Geovânio de Araújo  irá  fazer a contabilidade gratuitamente para o 

sindicato, disse que no mês de dezembro realizarão um leilão com almoço e 

serviço de bar, pediu que aquele que puder faça uma doação, pediu que os 

proprietários se unissem e se filiassem ao sindicato, que foi feito uma alteração 

nas taxas, hoje a menor taxa é R$ 23,00 (vinte e três reais),  o sindicato precisa 

de ajuda, que  em conversa  com o Prefeito essa semana ele ficou de fazer a 

doação de dois terrenos para o sindicato poder quitar uma dívida de R$ 

42.000,00 (quarenta e dois mil reais)  com os contadores anteriores, quitando 

assim praticamente 50% da divida do Sindicato; o Leilão seria para quitar a 

divida com o banco que é a maior preocupação, é uma dívida de R$1.100,00 

(hum mil e cem reais) mensais, e atualmente o sindicado não arrecada esse valor 

dos associados, disse ainda estar com um projeto de inseminação  artificial, e 

para esse projeto é necessário uma moto, solicitou ao presidente desta casa que 

se houvesse alguma sobra de recursos e fosse possível,  repassar para o 

Sindicato adquirir essa moto,  reduzindo o custo para o Sindicato, e assim em 

parceria com o inseminador e oferecer um serviço aos associados que 

atualmente não tem vantagem nenhuma em ser associado,  a não ser ajudar a 

entidade, disse ainda que alugaram a sala onde funcionou o Sicoob pelo valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo assim mais uma arrecadação para o 

sindicato, que as coisas estão fluindo, disse que o sindicato precisa de ajuda e 

por isso veio pedir que compareçam ao Leilão e façam doações,  depois irão 

fazer  uma campanha para que os produtores se associem ao Sindicato pois, o 

Sindicato tem muita coisa para fazer, que conversou também com o prefeito em 
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fazer um convênio com referencia as estradas rurais, que as mesmas estão sendo 

bem feitas e estão muito melhores, mas que está faltando um pouco de 

organização no serviço, e para essa organização tem a Emater com dois 

excelentes técnicos  e  o sindicato a disposição de todos para organizar esse 

serviço. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de 

Miranda: disse ao Sr. Henrique Faquim, que iria analisar a possibilidade de 

repasse, mas que câmara durante o ano havia feito devoluções para auxiliar o 

executivo, e a assessoria contábil da câmara pediu que aguardasse o mês de 

dezembro pois temos que pagar o 13º salário dos funcionários e outras despesas, 

para depois verificar a possibilidade ou não de devolução para o executivo. 

Palavra com o Senhor José Pereira Duprat: Cumprimentou a todos os 

presentes e iniciou parabenizando a todos os vereadores, disse ficar emocionado 

ao falar de civismo, “que o vereador Ivalto Rinco, assentou com ele  com ele 

num banco de escola em 1967, eram garotos, e  na  época a escola pregava 

muito o civismo, e hoje o que ouviu aqui acreditava ser uma lei, que era iniciar a 

sessão com o Hino Nacional, e achava isso  muito importante; em seguida  pediu 

autorização ao presidente do Sindicato Rural de Rio Novo, Sr. Henrique Faquim 

para falar um pouco sobre o sindicato, e disse que o Sindicato Rural não está 

para prestar serviço, mas ao longo da historia o nosso sindicato que já tem trinta 

anos, assim como outros sindicatos, começou a prestar serviços porque faltava 

alguma coisa para o produtor, mas na realidade o sindicato esta ali para 

representar os poderes constituídos, seja ele no legislativo, no executivo ou no 

judiciário, que as dividas vem por esse motivo, esteve na presidência do 

sindicato por dois mandatos, e parte de outro como vice do Senhor Vinicius 

Araújo, e sabe como é o sofrimento, tem que ter muita coragem para encarar 

uma entidade em uma cidade pequena, e o Senhor Henrique Faquim está 

mostrando essa bravura, que está lhe ajudando, sabe que é difícil,  e por isso 

queria pedir o apoio dos vereadores, disse para olharem a grandeza do 

Município de Rio Novo, nesta casa tem dois ex-presidentes do Sindicato, que 

podem visitar outras Câmaras no Estado e dificilmente consegue quatro 

liderança rural assentadas na Câmara, não poderiam estar passando pelo que 

estão passando, mas estão, aqui tem o Vereador Ivalto Rinco que é um produtor 

agropecuário de corte, o Vereador Dionísio Da Dalt no Turismo, O Vereador 

Daniel Dias na  Piscicultura e corte e o Vereador Eduardo Miranda na  

floricultura, metade desta câmara é ruralista, a maior empresa dos municípios 
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pequenos é o meio rural, e precisam abraçar essa causa,  através desse pequeno e 

humilde sindicato, que traz cursos profissionalizantes para o meio rural, que 

temos no município vários profissionais como por exemplo:  os tratoristas, as 

pessoas que trabalham nas máquinas, as  que jogam o defensivo agrícola, 

atualmente o ministério do trabalho está visitando as fazendas, e quem não tem o 

curso é punido, que já falou aqui uma vez e iria falar novamente, que na região 

de Uberaba e Uberlândia no triangulo mineiro, nenhum produtor admite um 

trabalhador se ele não tiver o curso do Senar, é uma exigência, e acreditava que 

era preciso abraçar a causa, que em Lima Duarte que é próximo ao município de 

Rio Novo,  o Sindicato tem 700 associados, infelizmente as pessoas que se 

associam ao Sindicato de Rio Novo vem de fora, não sabe o que acontece com 

os produtores daqui, mas se acham que a gestão está fraca deveriam ir na 

reunião e dizer, disse ainda que acreditava existir nesta casa tem uma comissão 

de agricultura e pecuária, e pediu se fosse possível informasse ao sindicado o 

quanto foi investido na agricultura de Rio Novo no ano; com relação ao civismo, 

disse que no início do mandato havia conversado com a Vice Prefeita que é uma 

professora e uma pessoa dedicada as entidades de Rio Novo, que era uma 

preocupação minha ver que os garotos nas escola não sabiam cantar o Hino 

Nacional, e que pesquisando descobriu que existe uma lei de nº 12031 que foi 

sancionada em 22/09/2009, e perguntou ao membros da Comissão de Educação 

se esta lei esta sendo executada nos colégios,  é  a para ser executada do 1º ao 9º 

ano, que lei não é para ficar no papel, é para ser cumprida, se está certa ou 

errada não sabe, mas é para ser cumprida, e achava que aqui era o lugar para 

pedir o cumprimento dessa lei, disse ainda que gostaria de  pedir  que os noves 

vereadores que fizessem uma lei para que todas as entidades públicas, para que 

durante o expediente fosse hasteada as bandeiras do Município a do Estado e a 

do Brasil,  que isso é preciso,  para saberem que ali é um órgão público, o que 

mais entristece é passar por uma Escola, pela Empresa Brasileira de  Correios e 

Telégrafos, pelo Banco do Brasil, e outros órgãos públicos, e não ter uma 

bandeira hasteada,  citou o exemplo da cidade Guarani onde esteve, e todas as 

repartições publicas estavam com as bandeira hasteadas no horário de trabalho, e 

disse que gostaria se fosse possível  que criassem essa lei; com relação ao que 

estava sentimento o vereador Ivalto Rinco, disse que a falsidade é o sentimento 

mais triste que existe, que já passou por isso aqui na cidade, que era somente 

presidente do sindicato  rural,  e hoje é somente  vice da Casa Lar, e pediu a 
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todos que tendo um oportunidade façam uma visita, se puderem doar alguma 

coisa seria ótimo, se não,  doem um sorriso ou um abraço e  já está ótimo, disse 

que infelizmente na nossa cidade é preciso procurar trabalhar um pouco mais e 

fofocar menos, ou ter coragem, que ele saiu de sua casa para ter coragem de 

falar com os senhores vereadores,  e essas pessoas que ficam nas esquinas 

batendo papo, conversando fiado, é porque não tem o que falar, o Vereador 

Ivalto Rinco  é um pessoa pública,  as pessoas ficam jogando umas contra  as 

outras, e as vezes causa um mal estar”. Palavra com o Presidente Vereador 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Parabenizou o Sr. José Pereira Duprat 

pelas  palavra, e disse que o país passa por uma situação difícil, e perguntou se a 

Lei que ele citou se referia as repartições públicas ou somente as escolas. 

Palavra com o Sr. Jose Pereira Duprat: Disse que a lei se refere ao Hino 

Nacional nas escolas, que deve ser cantado no mínimo uma vez por semana, e se 

é Lei as Escolas deveriam cumprir. Palavra com o Presidente Vereador 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda: disse que será encaminhado um ofício em 

nome da câmara para a Secretaria de Educação, e para as Escolas Estaduais 

solicitando que se cumpra a Lei. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de 

Oliveira: O vereador usou a palavra e disse: “primeiramente gostaria de 

gradecer as palavras do Sr. José Pereira Duprat, chego até a me emocionar pela 

lembrança do ano de 1967 , quando a gente cursava o ginasial, era muito 

diferente, eu costumo dizer que naquela época a gente levava a vara para os 

professores baterem na gente, hoje acontece o contrario, os alunos levam a vara 

para bater no professor, isso quando não leva arma, como estamos vendo, de lá 

pra cá as coisas mudaram muito, eu não sei o porque, não sei se porque as coisas 

evoluíram mesmo ou se é a criação que mudou, da maneira como pais e mães 

educam seus filhos, passando a mão na cabeça, naquela época as coisas eram 

difíceis, agradeço as palavras e juro que estou emocionado, acho que não 

mereço, mas sinceramente me sinto com o coração apertado,  como você disse, 

parece que há muito pouco respeito com as pessoas, com aqueles que os 

representam, e quer fazer jus aquilo que é de direito de cada um, fiquei muito 

triste com varias pessoas que disseram que eu estava querendo ser presidente 

desta casa para prejudicar o município, prejudicar a administração, isso nunca 

me passou pela cabeça, eu tenho um bom relacionamento com o prefeito, 

divergência pode ter algumas, em casa até com nossas esposas as vezes temos 

divergência, mas primeiramente tem que haver o respeito. Palavra com o 
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Senhor Júlio Cesar Tertuliano: Cumprimentou a todos, agradeceu ao 

Presidente por  lhe conceder a palavra e disse que veio fazer a inscrição e a 

funcionaria falou que era preciso fazer com 48 horas de antecedência, mas 

segundo ele, pessoas falaram que fizeram uso da palavra  e não precisa falar 

inscrição antes, com certeza falaram a verdade e não estaca vindo aqui para 

bater de frente com ninguém. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo 

Luiz Xavier de Miranda: Disse que a informação da funcionária foi correta e 

vale para todos, Dentro das normas da câmara era preciso fazer inscrição e 

informar o assunto, assim como fez o Presidente do Sindicato Rural Sr. 

Henrique Faquim e o Sr. José Pereira Duprat. Palavra com o Senhor Júlio 

Cesar Tertuliano: Disse que conversou com algumas pessoas que disseram que 

já falaram aqui e não fizeram inscrição para falar, e estou me sentindo 

incomodado com isso, mas nem por isso passaria por cima de uma ordem. 

Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: 

Disse que essa não é a primeira vez que ele vem a esta casa, e estava somente 

informando que é preciso seguir os tramites da casa, não somente você mas 

todos que desejarem fazer uso da palavra, que na sua gestão não irá impedir 

ninguém de falar. Palavra com o Senhor Júlio Cesar Tertuliano: Disse que 

estava mais uma vez vindo a esta casa em busca de uma resposta  referente a rua 

Crisanto Rosa.  Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de 

Miranda: Informou ao Sr. Júlio Cesar que o requerimento assinado por todos os 

vereadores, foi encaminhado ao executivo pedindo providências com referencia 

a rua Crisanto Rosa. Palavra com o Senhor Júlio Cesar Tertuliano:  Disse 

que foi encaminhado ao executivo mas não tem um prazo definido, que qualquer 

atitude que tomar daqui pra frente, ninguém poderá dizer que agiu de má fé,  que 

foi covarde, que há mais de dez anos vem a esta casa reivindicar,  e desta época 

ainda encontra aqui o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira,  a Vereadora Dulcimar 

Prata Marques e o atual Prefeito que era vereador, e nada foi resolvido, que vai 

morrer sem ver a rua pronta, e também morrer na situação da saúde, disse ainda 

a partir de amanha vai tomar novas decisões, que é uma pessoas pobre, que está 

passando por dificuldades, mas não estava pedido nada para ele, porque se 

estivesse seria mais humilhante ainda, que vereadores podem fazer muitas 

coisas, basta se unirem, que até ele pode fazer muita coisa, porque se amanhar 

tomar uma atitude não vai prejudica ninguém, mas vai repercutir nos quatro 

cantos, não da cidade, mas do Brasil, que é um absurdo o que aconteceu com 



 

 

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 

3359 

 

ele, não está diminuindo ninguém, está em busca de solução, com já havia dito 

tem mais de dez anos, que não passa de uma tentativa contra a vida de uma 

pessoa, é uma tortura psicológica e é a pior coisa do mundo, que ouviu o 

vereador Ivalto Rinco falar sobre isso, e se ele estivesse no seu lugar, não estaria 

aqui mais, disse que não vira aqui mais, que nesse período todo ninguém foi até 

lá, ninguém chamou o prefeito, é um pedacinho de rua e ninguém foi lá ver, isso 

quer dizer que não será feito e que não quer fazer, que tiraram seu direito de 

votar, que não vota numa cidade que para ele e para tantos que precisam dela, 

tem que mudar tudo”. 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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