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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1425/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 13 de novembro de 2018.

Aos 13 (treze) 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, Eduardo Luiz Xavier
de Miranda, 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, 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- Projeto de Lei 018/2018 do executivo: Que “Autoriza a abertura
de credito especial e dá outras providências”. 2- Parecer do Projeto de Lei 018/2018
do executivo: Parecer nº 064/2018. Solicitante: Câmara Municipal de Rio
Novo/MG. Solicitado: Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. Assunto:
Legalidade de Projeto de Lei nº 018/2018. Trata-se de solicitação, feita pela
Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de parecer acerca da legalidade
dos Projeto de Lei nº 018/2018 que "Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras
providências." Sem delongas e considerando o teor da justificativa e que não cabe a
esse Assessor emitir opiniões acerca do mérito, passo a emissão de parecer acerca da
legalidade da pretensão. O crédito especial, que é uma classificação de crédito
adicional, encontra amparo legal na Lei Federal nº 4.320/64 que assim dispõe: "Art.
41. Os créditos adicionais classificam-se em: II – especiais, os destinados a
despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;" Para a abertura
de crédito especial, quando não existe recurso disponível, a anulação de dotações já
existente é imposta pela Lei Federal em seu art. 43, III senão vejamos: "Art. 43. A
abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos
disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de ex-posição justificativa. §
1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos: III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;" No presente caso, a
proposta do executivo se adéqua à imposição quando em seu art. 2º demonstra, de
forma clara, as dotações a serem anuladas. Portanto, quanto à forma, o Projeto ora
apresentado não padece de vícios regimentais, legais ou constitucionais e deve ser
analisado pelo Plenário da Câmara Municipal, cabendo aos nobres Vereadores as sua
análise e a deliberação quanto ao mérito. É o parecer, s.m.j. Rio Novo, 13 de
novembro de 2018. Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. 3- Requerimento
nº 139/2018. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Ao Presidente da Câmara Municipal
de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 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 - Solicito providências com relação
ao Bairro Novo Horizonte:1-Limpeza e Capina das ruas Heber Dutra, Avelino Dias
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Pimont e José Vieira de Freitas. 2- Providência com relação a crescente aparição de
escorpiões no bairro. Justificativa: “Procurado por moradores do referido bairro que
relataram o crescente aparecimento de escorpiões e a necessidade de limpeza e capina
nas ruas acima descritas. É de extrema importância que sejam tomadas as devidas
providência sem benefício da comunidade.” Sala das Sessões “Messias Lopes” 06 de
novembro de 2018. Jordão de Amorim Ferreira - Vereador proponente. 4Requerimento nº 140/2018. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Ao Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 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 - Solicito
providências com relação a Vila Camargo 1-Escoamento de água e iluminação pública
na rua Joaquim da Luz; 2-Esgoto a céu aberto no final da Rua Coronel Américo
Ladeira; 3-Operação tapa buracos na esquina das ruas João Maximiano Dias com a
Coronel Américo Ladeira; 4-Desapropriação do terreno localizado na esquina das ruas
Coronel Américo Ladeira com João Maximiano Dias para futuramente construir uma
quadra poliesportiva. Justificativa: “São reclamações constantes dos moradores do
referido bairro. É necessário que tais solicitações sejam atendidas com a máxima
urgência, pois o início do período das chuvas traz muitos transtornos para a
comunidade”. Sala das Sessões “Messias Lopes” 06 de novembro de 2018. Jordão de
Amorim Ferreira-Vereador proponente. 5- Requerimento nº. 141/2018.Autores:
Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador
Eduardo Miranda. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que
abaixo assinado subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja enviada a
solicitação abaixo ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello
Filho:-Providências para o Bairro Recando da Lagoinha: 1- Reitera requerimento que
solicita calçamento; 2- Providência em caráter de urgência quanto ao buraco
existente na entrada da rua principal do bairro. Justificativa: “Em visita ao local após
ser procurado por moradores que disseram que há mais ou menos trinta dias foi aberto
um buraco na entrada da principal rua do bairro, desviando o transito para outra rua,
devido as chuvas dos últimos dias e a falta de calçamento os moradores para terem
acesso as suas residências precisam subir a pé deixando seus veículos na parte baixa
do bairro. Não sendo possível viabilizar o calçamento das ruas que as mesmas sejam
cascalhadas”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 09 de novembro de 2018. Daniel
Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 6- Requerimento nº 142/2017. Autores:
Daniel Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. Ao Presidente da Câmara Municipal
de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Os Vereadores que abaixo
assinado subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja enviada a
solicitação abaixo ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello
Filho:- Solicitam providências quanto acumulo de água proveniente da chuva, no final
do calçamento da rua Clovis Dias – Bairro Água Branca. Justificativa: “Moradores da
referida rua e do condômino Casa Blanca vêm sofrendo ao longo dos anos com o
período chuvoso, no local acima descrito formou-se uma bacia onde sem ter para onde
escoar a água da chuva se acumula dificultando a trafegabilidade de veículos e
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pedestres”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 09 de novembro 2018. Daniel Dias,
Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. 7-Requerimento nº. 143/2018. Autores:
Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt 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:Requerem providência com relação à obra na rede de esgoto paralisada a
aproximadamente trinta dias e cascalhamento da rua Dona Cloris Dias Correa.
Justificativa:“O requerimento se faz necessário, pois devido a paralisação da obra e as
chuvas da ultima semana, moradores reclamam que a rua se encontra intransitável
devido a lama”.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 09 de novembro de 2018. Daniel
Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 8- Requerimento144/2018. À Câmara
Municipal de Rio Novo. Ref.: MOÇÃO DE APLAUSO. O vereador que abaixo
subscreve requerer à Mesa Diretora desta Câmara que, após apreciação do plenário,
seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO ao 3º Sgt PM Gilberto Ribeiro de Souza
instrutor/mentor do PROERD, pela formatura do PROERD 2018. O Proerd busca a
interação entre Polícia Militar, família e Escola, com o objetivo de capacitar os jovens
estudantes com informações necessárias e atualizadas, para que possam viver de
maneira saudável, distantes das drogas e da violência, auxiliando no seu convívio e
desenvolvimento em sociedade. Sala das Sessões “Messias Lopes”,12 de novembro de
2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda - Vereador Proponente. 9- Requerimento nº
145/2018.À Câmara Municipal de Rio Novo Ref.: MOÇÃO DE APLAUSO. O
vereador que abaixo subscreve requerer à Mesa Diretora desta Câmara que, após
apreciação do plenário, seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO a Escola Municipal
Francisca de Araújo Simões, representada por sua Diretora Rita de Cássia Martins
Moreira, pela formatura do PROERD 2018. O Proerd busca a interação entre Polícia
Militar, família e Escola, com o objetivo de capacitar os jovens estudantes com
informações necessárias e atualizadas, para que possam viver de maneira saudável,
distantes das drogas e da violência, auxiliando no seu convívio e desenvolvimento em
sociedade. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 12 de novembro de 2018.Eduardo Luiz
Xavier de Miranda - Vereador Proponente. 10- Leitura de Correspondência: Que
informa Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União referente
Contrato de repasse OGU MCIDADES 849715/2017 – Operação 1043200-19,
notificam o credito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 07/11/2018 no valor de
R$ 49.170,00 (quarenta e nove mil centro e setenta reais), na conta vinculada do
contrato firmado com o município de Rio Novo em 27/12/2017 no âmbito do
Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por
objeto “Pavimentação de vias urbanas do Município de Rio Novo-MG”. 11- Leitura
de Convite: O Ranking de Corridas Rústicas da Zona da Mata (G10) convida para o
lançamento do calendário oficial do Ranking G10 2019 que acontecerá no dia 23 de
novembro do corrente ano às 20:00horas no Spazio na cidade de Goianá-MG.
ORDEM DO DIA:1- Projeto de Lei 018/2018 do executivo: Que “Autoriza a
abertura de credito especial e dá outras providências”. Colocado em primeira
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discussão. Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Perguntou se o terreno
é uma desapropriação, se é amigável e qual é a medida do terreno. Palavra com o
Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que era uma desapropriação
amigável, e parte do terreno seria para ampliação da creche e o restante para
construção de casas populares, e o terreno mede 10.000m². Palavra com o Vereador
Ivalto Rinco de Oliveira: Elogiou o projeto, e solicitou que caso o projeto fosse
aprovado em primeira votação, que fosse feita uma sessão extraordinária para segunda
votação. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Após consultar os demais vereadores, ficou acordado que seria feito sessão
extraordinária para segunda votação do projeto caso seja aprovado em primeira
votação. Colocado em primeira votação, encaminhado para as comissões emitirem
parecer. Aprovado por unanimidade. 2- Requerimento nº 139/2018. Autor: Jordão de
Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Disse ter sido procurado por moradores, que
informaram que mais ou menos cinco casas foram encontrados em cada casa de quatro
a cinco escorpiões, e é um número alto para um quarteirão, disse ainda que a
funcionária Déa Louro esqueceu de colocar no requerimento mas os terrenos também
estão precisando de limpeza pois se encontram com o mato muito alto, que na Vila
Camargo também tem aparecido muito escorpião, sendo assim sugeriu que fosse feito
uma campanha de conscientização da população. Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade. 3- Requerimento nº 140/2018. Autor: Jordão
de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o
Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Perguntou ao Vereador Jordão Amorim com
referência a desapropriação do terreno para construção de quadra poliesportiva, se ele
sabia quem era o proprietário e se o terreno é ocioso. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Disse não conhecer o proprietário, mas o local já é
utilizado pelos moradores com um campinho para jogar bola. Palavra com o
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O vereador disse que era preciso
analisar a possibilidade uma vez que próximo do local existe a quadra do CAIC, e
existem outras áreas no município com mais necessidades de ter uma quadra
poliesportiva. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que
havia falado a mesma coisa com o moradores, mas por insistência deles está fazendo
a solicitação para que o executivo analise a possibilidade de atender ou não a
reivindicação dos moradores. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira:
Disse ter sido muito bem lembrado pelo Presidente a existência da quadra do CAIC,
apesar de saber que algumas vezes o local fica fechado, concordava com o Presidente
quando disse que existem outros bairros com mais necessidades de ter uma quadra,
mas que se for possível não tinha nada contra. Palavra com a Vereadora Dulcimar
Prata Marques: Solicitou permissão para assinar o requerimento pois também foi
procurada por moradores que se queixaram do calçamento. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Permitiu que a vereadora assinasse o requerimento e
disse que a situação da rua Joaquim da Luz é preocupante pois o local é escuro e não
tem escoamento de água, quando chove os moradores precisam caminhar na água, que
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sabe que o numero de funcionários está reduzido, mas é preciso dar prioridades em
certos pontos da cidade que são mais críticos, como é também o caso do bairro
Recanto da Lagoinha, e pediu permissão ao Vereador Daniel para assinar o
requerimento feito por ele para o bairro. Solicitou que fosse encaminhada uma moção
de Pesar aos familiares da Sra. Minervina Inês da Silva Otaviano, que tanto lutou para
ver a rede de esgoto da Rua Joaquim da luz concluída mas infelizmente faleceu sem
que a obra fosse feita. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 4- Requerimento nº. 141/2018. Autores: Vereadores Daniel Dias,
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão. Palavra
com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que esteve no local para verificar e a é
uma situação muito complicada, que existe o problema das chuvas, mas tem coisas no
referido bairro que poderiam ser evitadas, solicitou esclarecimentos do executivo,
independente de lado político, se oposição ou situação que fosse informado sobre os
recursos para as obras do bairro, como por exemplo: quais a ruas serão calçadas,
quantos metros de calçamento, se existe o recurso e se é oriundo de emenda
parlamentar, de convênio ou do município, informar também que se o recurso existe
o que impede de começar a obra, que faz esses questionamentos como vereador, e que
outros vereadores também deveriam estar fazendo o mesmo questionamento, disse
ainda que esteve lendo a lei orgânica do município e nela diz que o prazo para de
resposta é de quinze dias e caso seja algo mais complexo que seja encaminhado o
pedido de prazo para uma resposta, que não só os requerimentos dele e dos vereadores
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres, assim com o dos demais vereadores, os prazos
estavam sendo descumpridos, pediu que assessor jurídico desse um parecer e que
deveriam que o executivo responda no prazo de quinze dias, pois existem
requerimentos que estão passando mais de meses. Palavra com o Vereador Emanuel
Ayres Costa Semedo do Carmo: Perguntou aos vereadores se tinham alguma outra
informação sob o oficio recebido com referencia ao bloqueio, em 07/11/2018 no valor
de R$ 49.170,00 (quarenta e nove mil centro e setenta reais) que tem por objeto
“Pavimentação de vias urbanas do Município de Rio Novo-MG”, disse que a cidade
está muito esburacada, e são vários os requerimentos que os vereadores apresentam,
inclusive a poucos dias o vereador João Bosco F. Pires apresentou um requerimento
solicitando recapeamento asfáltico em diversas ruas do município, o qual assinou e
pediu que fosse incluído a rua Coronel Américo Ladeira, disse ainda que mora nessa
rua desde que nasceu e nunca a viu com tanto buraco como esta agora, que inclusive
em frente a loja Maria Auto Peças tem uma cratera, que parece ter sido uma obra da
Copasa e os carros precisam desviar, que a Rua Franklin Procópio também tem muitos
buracos, e são requerimentos que precisam de uma atenção especial do executivo.
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que
dependendo de onde vem o recurso ele só é liberado, após ser cumprido alguns
requisitos, como por exemplo para calçamento é preciso ter a rede de esgoto e de
águas pluviais prontas, o que responde alguns questionamentos feitos pelo Vereador
Daniel Dias, disse ainda que as informações que obteve foi que esse recurso seria para
o Bairro das Mangueira, onde vai ser asfaltado. Palavra com o Vereador Daniel
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Geraldo Dias: Respondeu que sabia pois todo recurso tem um plano de trabalho, que
o seu questionamento era a falta de informação, que eles vereadores são questionados
por pessoas que moram e também das que não moram no bairro, o porque da obra não
está sendo feita, que estava citando o caso específico do Bairro Recanto da Lagoinha,
disse ainda que encaminham o requerimento, e pela Lei Orgânica tem quinze dias para
ser respondido, e perguntou qual o requerimento foi respondido dentro de quinze dias.
Palavra com o Senhor Fábio Augusto Silva Marcelino morador do Bairro
Recando da Lagoinha: Cumprimento a todos, agradeceu a oportunidade de poder
estar falando e disse que esteve em reunião ontem com a maioria dos moradores do
bairro e que estaria falando em prol e em nome dos moradores, agradeceu ao Vereador
Jordão pela palavras que o deixaram emocionados pois coincidentemente a Senhora
Minervina era sua avó e desde criança presenciou a luta dela com o problema do
esgoto a céu aberto, que ela faleceu e não viu conclusão alguma, com referencia ao
bairro Recanto da Lagoinha disse que: “O vereador Daniel Dias fez alguns
questionamentos e quando minha esposa fez inscrição para a ordem do dia devido a
situação de calamidade que estávamos enfrentando e ainda estamos, porque as chuvas
ainda não passaram, e que não só por causa das chuvas, mas o Sr. Prefeito abriu a
oportunidade para uma reunião com os moradores do bairro, conseguimos mobilizar os
moradores e ontem as 18:00horas tivemos uma reunião com o chefe do executivo, ele
nos informou que existem algumas emendas, não nos informou a fonte dessas emendas
mas nos mostrou os extratos das contas com os recursos, uma emenda de
aproximadamente R$60.000,00(sessenta mil reais) com verba vinculada pra a rua
Clovis Dias, não sei qual bairro, mas devido a nossa cobrança ele nos mostrou, e
infelizmente não pode ser utilizada em nosso bairro, contudo nos informou que existe
uma outra verba de aproximadamente R$110.000,00 (cento e dez mil reais) que já foi
credita pois eu vi o extrato, e esta verba é destinada ao bairro Lagoinha, porem devido
a um erro do engenheiro da prefeitura, palavras do Sr. Prefeito, a quantidade de pedras
solicitada no plano de trabalho foi menor que o necessário para a metragem, não vou
me recordar a metragem que não vai conseguir calçar o bairro todo, vai calçar a rua
principal e a ultima rua, isso seria o que o recurso poderia fazer, contudo, ainda
depende de uma contrapartida de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) em espécie, da
prefeitura, e o plano terá que ser devolvido porque a retificação na quantidade de
pedras foi feita, e vai precisar que ser aprovado, existe também uma outra
contrapartida ao que me parece de aproximadamente R$200.000,00 (duzentos mil
reais) por conta do executivo para mão de obra e maquinário, e essa é a situação do
bairro, a nossa vinda aqui não se deve somente a isso, entendemos bem a separação
entre o executivo e o legislativo, e a função de cada um, mas também entendemos que
se não reivindicarmos seja em qual órgão público que for, vamos ficar da forma como
estamos lá, conforme o vereador Daniel que foi ao local e constatou, assim como o
vereador Jordão Amorim também constatou, mas de uma forma nada agradável porque
ficou atolado com a ambulância da prefeitura, é uma situação que não tem mais como
se sustentar, o Vereador Daniel chegou a dizer que não temos condições de subir de
veículo, mas no ponto que está nem a pé a gente consegue subir, pela quantidade de
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terra que foi cavada pela máquina e abandonado, não é segredo para ninguém, quem
quiser pode ir lá e constatar, ainda está lá a mais de um mês, o período de chuva se
iniciou a aproximadamente dez dias, temos então vinte dias de obra abandonada,
questionamos isso também ao senhor prefeito, e ele nos deu sua palavra, e queremos
crer que vai cumprir, não temos porque duvidar, de que ele irá retomar a obra de
imediato, até porque também toda rede de esgoto, e aí entramos nos critérios que o
presidente falou que é preciso para fazer o calçamento, a parte de baixo do esgoto está
toda entupida, as manilhas que foram utilizadas no bairro são antigas, daquelas de
barro, e precisam ser todas trocadas, segundo o Sr. Prefeito ele irá trabalhar para
tomar as providências, isso já de imediato, porque não tem condições pois já estamos
com esgoto a céu aberto, essa nossa inscrição é para suplicar de fato a esta casa que na
sua função de fiscalizadora, nos ajude quanto moradores do bairro a fiscalizar essa
verba e esse calçamento, sozinhos como moradores do bairro não iremos ter forças,
sozinhos que digo, não estou dizendo eu, porque, graças a Deus conseguimos ontem
demostrar a força de um bairro jovem mas que veio aqui em peso ontem, hoje aqui na
câmara aqueles que podiam, muitos não conseguiram devido ao horário, e contamos
com a força desta casa, assim como outros bairros que estamos vendo em nossa cidade
passando por situações parecidas, mas ao que me parece e como morador de nossa
cidade, e tenho um conhecimento por bairro, ou porque certo período da minha vida
trabalhei como entregador eu conheço muitos bairros, a situação que estamos
enfrentando hoje em nosso bairro chega a ser inconstitucional, pois estamos de fato
impedidos de ir e vir porque a rua principal do nosso bairro foi cavada uma cratera de
mais ou menos um metro e meio de fundura por dois ou três de diâmetro, e está
abandonado, nós não vemos o executivo lá, demonstrando que aquela obra vai ter
andamento, mas o Sr. Prefeito nos garantiu que vai dar andamento, por outro ponto
entendemos as dificuldades pela redução de funcionários, temos ciência disso e até foi
alvo de discussão ontem como Sr. Prefeito, entendemos as dificuldades que todos os
municípios estão passando com relação a verbas, mas também entendemos que como
pagadores de impostos, impostos que ficam no município, nós temos juntamente com
esta casa cobrar, para que pelo menos quando sairmos para trabalhar, podermos
conseguir voltar, temos que fazer esse esforço comum, não é possível que a gente saia
de casa de manhã, e dê uma garoa, a gente não consiga retornar, nesse ponto quero
também aproveitar e cobrar que até que esse calçamento seja efetivado, que esta casa
busque junto ao executivo uma solução imediata, que seja um cascalhamento, que seja
algo que viabilize exercermos de fato o nosso direito de ir e vir, pode até parecer que
está sendo exagerado, mas não é, quem conhece a estrutura do bairro pode dizer,
temos três ruas principais, sendo uma do centro que sobe e é menos elevada, e duas
laterais que além de mais longas são bem íngremes, e pela falta de calçamento, se
chove, por essas ruas laterais não sobe mesmo, eu até usei uma expressão com o nobre
vereador Jordão Amorim “que nem tatu de chuteira sobe lá”, então o nosso acesso
quando das chuvas, é a rua principal, e com a intervenção da prefeitura, justamente
nesta rua, não digo pela intervenção porque ela é por uma boa causa, pois tratando da
parte de água, mas com o abandono da obra, ficamos impedidos, e não temos
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condições de trafego naquela rua, não existe condições, e uso dessa prerrogativa, dessa
suplica, porque gostamos do bairro, nós nos sentimos bem naquele bairro, seria
simples colocarmos nossas casas a venda e abandonarmos o bairro, mas não seria o
justo com outros moradores como a Vanusa, o Roninho e a Marina, que moram lá há
muitos anos, e ano após ano enfrentam essa situação que não se resolve, e gostaria de
suscitar que isso seria uma questão de honra para o Senhor Prefeito, pois aquele bairro,
de origem veio de sua família, nada mais justo que esse executivo demonstrasse um
mínimo que seja de reconhecimento e dar dignidade a nós moradores do bairro, no
mais gostaria de agradecer imensamente aos vereadores que nos atenderam de pronto,
não tenho questionamento nenhum, e também não tenho questionamento contra o
Senhor Prefeito que nos atendeu, a nossa situação de fato é essa cobrança, cobrança
justa, porque não temos condições de andar no nosso bairro, não só de carro, mas nem
a pé, porque quando chove a quantidade de lama é muito alta, chega a vir no meio da
canela, não se consegue subir, teve vezes de morador ter que dormir na casa de alguém
aqui mais no centro”. Finalizou agradecendo a mesa diretora e os nobres edis. Palavra
com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse ao Senhor
Fabio Augusto Silva Marcelino que ele estava correto e que era preciso reivindicar,
que esteve no bairro e viu que a situação esta complicada, e verificariam o que pode
ser feito até que se possa utilizar o recurso para o calçamento. Palavra com o
Vereador João Bosco Ferreira Pires: O vereador usou a palavra para dizer que se
solidarizava com os moradores do bairro Recanto da Lagoinha, entendia a necessidade
da urgência de que sejam retomadas as obras dando condições aos moradores de ir e
vir como bem disse o Sr. Fábio Augusto Silva Marcelino, e que gostaria o mesmo lhe
esclarecesse sobre a reunião com o senhor prefeito onde citou que pouco mais de
R$100.000,00 (cem mil reais) estão destinados para o calçamento e que as obras de
infraestrutura, no caso esgoto e captação de água pluvial seria retomada de imediato, e
com relação ao calçamento que município teria que entra com uma contrapartida de
mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para maquinário e mão de obra. Palavra
com o Senhor Fabio Augusto Silva Marcelino morador do bairro Recanto da
Lagoinha: Disse que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) seria de recursos
já existentes no município, referente a mão de obra e maquinário, e esse valor é
computado no plano de trabalho, e em espécie se não estiver enganado seria R$
26.000,00 (vinte seis mil reais). Palavra com o vereador João Bosco Ferreira Pires:
Perguntou se durante a conversa com o Senhor Prefeito ele deu alguma previsão com
relação ao início das obras de calçamento. Palavra com o Sr. Fabio Augusto Silva
Marcelino morador do bairro Recanto da Lagoinha: Conforme já havia dito houve
um erro no plano de trabalho referente a quantidade de pedra, a retificação já foi feita e
encaminhada, o setor competente fez algumas exigências para que fosse aprovado de
forma definitiva o convênio, uma dessas exigências é o deposito imediato no valor de
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e a complementação da quantidade de pedras, ele
nos garantiu que na próxima quarta feira já seria encaminhado para Belo Horizonte
para aprovação, nós questionamos prazos, pois não podíamos sair de uma reunião sem
um mínimo de condição de cobrança, e ele nos garantiu que no máximo, no final deste
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ano as obras do calçamento se iniciam, solicitamos a ele que se fosse possível nos
enviasse o andamento desse processo de aprovação que é a única coisa que falta.
Palavra com o vereador João Bosco Ferreira Pires: O vereador sugeriu que como o
legislativo tem feito repasses para o executivo, de recursos que tem sobrando devido a
economia que tem sido feita na câmara, fosse verificada a possibilidade que esse
recurso que é devolvido pela câmara fosse investido nesses R$ 26.000,00 (vinte e seis
mil reais) que é necessário de contrapartida do município para dar início nas obras do
Bairro da Lagoinha, visto e os R$ 100.000,00 (cem mil reais) do convênio já se
encontra depositado em conta, e sugeriu que essa sugestão fosse levada pelo presidente
até o executivo para que as reivindicações dos moradores possam ser atendidas.
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que
com relação a devolução de dinheiro para o executivo é preciso verificar com a
assessoria contábil, um vez que no próximo mês tem o 13º salário dos funcionários, e
até o dia 31 de dezembro toda a sobra de recursos terá que ser devolvida para o
executivo, mas que poderá passar a sugestão ao executivo. Colocado em primeira e
única votação. Aprovado por unanimidade. 5-Requerimento nº 142/2017. Autores:
Daniel Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que no local
formou-se uma bacia e quando chove a água se acumula, que pós a chuva mesmo com
sol a água permanece por vários dias, e como foi relatado existe recurso para
calçamento, sendo assim pediu que fosse executada a obra para acabar definitivamente
com o problema. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: O vereador
disse que no ano anterior havia feito esse requerimento e sugeriu que fizessem uma
reitera e que fosse assinada por todos os vereadores. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: Sugeriu a inclusão do pedido de calçamento nesse requerimento já que
o recurso estava disponível na conta. Colocado em primeira e única votação. Aprovado
por unanimidade. 6-Requerimento nº. 143/2018. Autores: Vereadores Daniel Dias,
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão. Palavra
com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Solicitou correção no requerimento
acrescentando o nome do bairro que é Vila Urca, disse que esteve no local e a situação
é complicada, com dificuldade de acesso, que para a referida rua não existe recurso
para calçamento, solicitou que o executivo fizesse pelo menos um cascalhamento para
quando vier a chuva não ter esse transtorno. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade - Requerimento 144/2018.À Câmara Municipal de Rio
Novo. Ref.: MOÇÃO DE APLAUSO. Eduardo Luiz Xavier de Miranda- Vereador
Proponente. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Presidente
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que ele e o vereador Daniel Dias
estiveram presentes na formatura do Proerd 2018 e que dá orgulho ver a empolgação
das crianças e dos pais, que é um trabalho importante de prevenção as drogas. Palavra
com o vereador Daniel Geraldo Dias: Pediu permissão para assinar a Moção de
Aplauso juntamente com o vereador proponente. O que foi autoriza. Colocado em
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 8-Requerimento 145/2018. À
Câmara Municipal de Rio Novo Ref.: MOÇÃO DE APLAUSO. Eduardo Luiz Xavier
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de Miranda-Vereador Proponente. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo
Luiz Xavier de Miranda: Elogiou o empenho da Diretora da Escola Francisca de
Araujo Simões e demais professores pelo empenho e envolvimento no projeto, disse
que a Moção seria também assinada pelo vereador Daniel Geraldo Dias. PALAVRA
LIVRE: O Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Comentou
com referencia a correspondência recebida da Caixa Econômica Federal Que informa
Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União referente Contrato de
repasse OGU MCIDADES 849715/2017 –Operação 1043200-19, sobre o convite para
o lançamento do calendário oficial do Ranking G10 2019 e convidou os vereadores
para uma reunião na próxima segunda-feira para discutirem o orçamento para o ano de
2019, todos os vereadores concordarem e a reunião ficou confirmada para dia
19/11/2018 às 19:00 horas, disse ainda que tomou a liberdade de convidar o Sr. Igor,
novo gerente da Copasa para vir a esta casa na próxima sessão. Não havendo mais
nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara Municipal,
ordenando antes que se lavrasse apresente ata.

_____________________________
Daniel Geraldo Dias

_____________________________
Dionísio Da Dalt Netto

_____________________________
Dulcimar Prata Marques

_____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

_____________________________
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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