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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1446/2019
Reunião Ordináriada Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 02 de abril de 2019

Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2019, às 19:00 (dezenove horas), no 
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: 
Daniel Geraldo Dias, Dulcimar Prata Marques, Dionísio Da Dalt Netto, Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo, Guilherme 
de Souza Nogueira, João Bosco Ferreira Pires e Ivalto Rinco de Oliveira. O 
Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou 
dispensa da leitura da Ata nº 1445/201 que foi colocada em primeira e única 
discussão e votação. Aprovada com uma abstenção, sendo esta do Presidente 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira por não estar presente na sessão. Informou 
que o Sr. José Pereira Duprat está inscrito para fazer uso da palavra. A  seguir 
solicitou a Secretária Vereadora Dulcimar Prata Marques que procedesse a 
leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1-Projeto de Lei 002/2019 do 
Executivo: “Autoriza execução de obras de infraestrutura em loteamentos 
particulares e dá outras providências.” 2- Parecer do Projeto de Lei 002/2019 
do executivo: Parecer Jurídico nº. 076/2019 Referência: Projeto de Lei nº. 
002/2019 Autoria: Executivo Municipal Ementa: “Autoriza a execução de obras 
de infraestrutura em loteamentos particulares e da outras providências." I – 
RELATÓRIO Foi encaminhado a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis para 
emissão de parecer, o Projeto de Lei nº. 002, de 10 de janeiro de 2019, de 
autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo obter autorização 
legislativa para que o município realize obras de infraestrutura em loteamentos 
particulares. É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica. II – ANÁLISE 
JURÍDICA 2.1. Da Competência e Iniciativa O projeto versa sobre matéria de 
competência do Município em face do interesse local, encontrando amparo no 
artigo 30, inciso I da Constituição Federal e no artigo 10, inciso I, XII, XIII da 
Lei Orgânica Municipal. Trata-se de proposição de iniciativa comum da Câmara 
Municipal e Prefeito Municipal, conforme dispõe os artigos 34, XVII e 66, XXII 
da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista que a matéria está contida naquela 
que estabelece normas urbanísticas, de zoneamento e loteamento, certamente, já 
contemplados no código de obras ou plano diretor municipal. Da mesma forma, 
a questão em análise, está disciplinada na Lei Federal nº 6766/79 que dispõe 
sobre o parcelamento de solo urbano que assim dispõe: "Art. 2º O parcelamento 
do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, 
observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais 
pertinentes. § 5º A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos 
equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, 
esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de circulação." Analisando o texto legal acima transcrito, 
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podemos perceber que cuidou de definir a infraestrutura básica de um 
loteamento, justamente, o que o projeto em análise trata. Já no art. 4º da Lei 
Federal, encontramos requisitos que os loteamentos deverão atender, dentre eles 
a infraestrutura (inciso I) sendo que o percentual destinado a sua implantação 
ficou a cargo dos municípios e o Plano Diretor do Município de Rio Novo em, 
seu art. 47 estabeleceu o percentual mínimo de 35% (trinta e cinco por cento). 
Quanto a obrigação de implantar a infraestrutura, essa é do loteador e só existe 
uma possibilidade do ente público assumir tal encargo, quando o loteador não o 
fizer conforme dispõe o art. 40 da Lei 6766/79, que assim dispõe: “Art. 40. A 
Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida 
pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento 
não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato 
administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento 
urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.” Para se ter um 
adequado ordenamento territorial, necessário que haja um planejamento urbano 
por parte do Poder Público municipal, conforme as diretrizes gerais fixadas na 
legislação federal acima citada. Tal planejamento tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 
seus habitantes, conforme preceitua a Constituição Federal em seu art. 182, que 
também estabelece que “o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”. No caso da cidade 
de Rio Novo, apesar de ter menos de vinte mil habitantes, Plano Diretor foi 
aprovado em função de empreendimento de grande porte qual seja, aeroporto 
Presidente Itamar Franco, e sendo votado e aprovado pela Câmara garante a 
obrigatoriedade de sua observação. Apesar de a lei federal trazer tal previsão, 
entendo que o dispositivo traz uma possibilidade e não uma obrigação. Assim, 
atenta às necessidades da população local e de forma a garantir o crescimento 
ordenado da cidade a municipalidade poderá assumir tal encargo, conforme 
prevê lei federal. No presente caso, como na previsão da lei federal a realização 
de obras de infraestrutura visa garantir aos adquirentes dos lotes, condições de 
usufruir de suas propriedades entendo que, apesar de inovadora, a pretensão do 
executivo não foge da razoabilidade, quando permite também a destinação de 
lotes a projetos sociais. Assim, desde que a seleção de áreas ocorra dentro dos 
princípios basilares da administração pública e que o investimento a ser 
realizado pelo Município seja compatível com os lotes que serão adquiridos, não 
implicando em dano ao erário, opino pela regularidade do projeto apresentado. 
Feitas estas considerações sobre a competência e iniciativa, a Assessoria 
Jurídica OPINA s.m.j., pela regularidade formal do projeto, pois se encontra 
juridicamente apto para tramitação nesta Casa de Leis. 2.2. Do Quórum e 
Procedimento Para aprovação do Projeto de Lei nº. 002/2019 será necessário o 
voto favorável da MAIORIA ABSOLUTA, ou seja, 6 (seis) votos dos membros 
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da Câmara, considerando que a matéria é aquela prevista no art. 45, parágrafo 
único, VII da Lei Orgânica Municipal. É importante ressaltar que o Presidente 
da Mesa Diretora também votará em projetos de lei com quorum por maioria 
absoluta, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno. III – CONCLUSÃO 
Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade a 
Assessoria Jurídica OPINA s.m.j. pela viabilidade técnica do Projeto de Lei nº. 
002/2019. No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, 
pois caberá aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade 
da aprovação, respeitando-se para tanto, as formalidades legais e regimentais. 
Rio Novo, 02 de abril de 2019. Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533 
Assessor Jurídico. 3- Requerimento nº 041/2019. Autor: Jordão de Amorim 
Ferreira. Exmos. Srs.Vereadores 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 em caráter de urgência com referencia a 
fossa existente em terreno de frente pra a Subestação da Energisa. Justificativa: 
Procurado pela Sra. Maria José Rodrigues de Souza Silva, residente no endereço 
Estrada sn, Residencial Área Rural, conforme consta em sua conta de luz, que 
relatou a existência de uma fossa no local e a mesma está transbordando o que 
vem causando transtornos e proliferação de pragas (baratas, ratos e insetos). Sala 
das Sessões “Messias Lopes”, 01 de abrilde 2019.  Jordão de Amorim Ferreira-
Vereador proponente. 4-Leitura de Convite: “A Prefeitura Municipal de Rio 
Novo através da Secretaria de Saúde do Município convida para a 9ª 
Conferencia Municipal de Saúde a ser realizada no dia 11 de abril com abertura 
às 08:00 hs e encerramento às 17:00 hs, tendo como tema Democracia na Saúde, 
Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”.Antes de dar 
início a Ordem do Dia o Presidente colocou em votação a substituição nas 
comissões deObras e Serviços Públicos e Educação, Saúde e Assistência Social, 
doVereador Pedro Caetano pelo Vereador Guilherme de Souza Nogueira, o que 
foi aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei 002/2019 
do Executivo: “Autoriza execução de obras de infraestrutura em loteamentos 
particulares e dá outras providências.” Encaminhado para as comissões emitirem 
parecer. O Vereador Dinísio Da Dalt Netto, solicitou prazo regimental pela 
comissão de Obras e Serviços Públicos. 2-Requerimento nº 041/2019. Autor: 
Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Solcitou ao Presidente que 
explanasse sobre o requerimento uma vez que ontem estiveram no local. 
Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Fez uso da 
palavra para solicitar à Sra. Maria José Rodrigues de Souza Silva que explicasse 
a todos com referência ao requerimento. Palavra com a Senhora Maria José 
Rodrigues de Souza Silva: Disse que tem tentado resolver o problema com o 
Sr. Wantuil Lanzoni já há bastante tempo, que não conseguiu ser atendida em 
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outras gestões, e que decidiu  procurar o Prefeito Ormeu e também o Presidente 
desta casa, na tentativa de solucionar o problema, disse ainda que anteriormente 
conseguia ajuda para limpar a fossa, mas agora ela está transbordando e existem 
vizinhos na parte de baixo o que pode causar maiores problemas, e está 
solicitando ajuda por não ter condição de fazer tal serviço sozinha. Palavra com 
o Vereador Ivalto Rinco: Perguntou para Senhora Maria José se a fosse ficava 
dentro ou fora de sua propriedade. A Senhora Maria José respondeu  que sim, 
na parte de baixo do terreno na beirada da estrada. O Vereador Ivalto Rinco 
Perguntou se a fosse abastecia outras propriedades próximas e também o bairro 
Lagoinha. A Sra. Maria José disse que cada propriedade tem sua fosse. O 
Vereador Ivalto Rinco perguntou se era somente a fosse existente em sua 
propriedade que não era ligada na rede de esgoto. A Sra. Maria José respondeu 
que existem outras fossas que não são ligadas na rede de esgoto, que esta ligação 
na rede de esgoto que estava requerendo. Palavra como Vereador Daniel Dias: 
Perguntou a Sra. Maria José se era muito distante a fossa da rede de esgoto. A 
Sra. Maria Jose: disse que a distância é de mais ou menos 500 metros. O 
Vereador Daniel Dias: Sugeriu que fosse acrescentado ao requerimento a 
ligação dessa fossa a rede de esgoto já existente, e solicitou permissão para 
assinar o requerimento. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira: Disse que a alteração no requerimento será feito e incluirá 
também uma vistoria no Bairro Lagoinha, pois ele e a Vereador Dulcimar 
estiveram no local e verificaram que  está tendo problemas com a rede de 
esgoto. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Usou a 
palavra para dizer que esse é realmente um problema que traz grandes 
transtornos, que esteve hoje no final da tarde na residência do Senhor Prefeito 
pois o mesmo passou por um procedimento de cateterismo, e disse o seguinte: 
“conversamos sobre essas obras de captação de águas pluviais que está 
acontecendo no município, que era um problema de muito anos, e ele já tem 
engatilhado um projeto para conseguir fazer outras intervenções, não somente 
nas águas pluviais mas também em outros locais que estejam precisando deste 
manilhamento, assim como na zona rural, é uma questão que ainda não pode 
passar oficialmente a esta casa, porque o projeto ainda está em fase de 
elaboração, mas tinha certeza que será importantíssimo, não será apenas essa 
substituição e limpeza, mas está muito próximo de ser feita essa ligação que 
resolveria o problemas de uma vez por todas, ao invés de fazer essa intervenção 
que traria um resultado na hora, mas para frente traria problemas novamente, 
desejo que o município possa resolver esse problema de uma vez por todas, 
espero de daqui uma ou duas semanas possamos trazer isso de forma oficial”, e 
agradeceu a Sra. Maria José pela participação. Colocado em primeira e única 
votação. Aprovado por unanimidade.  Antes de encerrar a ordem do dia o 
presidente comentou com referencia ao convite da Secretária de Saúde para a 9º 
Conferência Municipal de Saúde. O Vereador Guilherme de Souza Nogueira 
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disse que oficialmente a partir de hoje faz parte da comissão de obras 
juntamente como  vereador Emanuel Ayres, e disse ao Vereador Dionísio Da 
Dalt presidente da comissão que estava se colocando a disposição caso ele 
queira fazer um reunião previa para emitirem um parecer em conjunto, e  caso 
queira relatar um parecer individual que seja passado antes para a comissão para 
que possam manifestar antes da reunião. PALAVRA LIVRE: Palavra com o 
Senhor José Pereira Duprat: “Cumprimentou a todos os presentes e disse que 
hoje sua vinda a esta casa era para agradecer, que acreditava ter ficado 
registrado nesta casa e que considerava como dia histórico, pois seu pedido tinha 
sensibilizado 75% dos vereadores, e disse que a reunião para tratar da falta 
constante falta de energia na zona rural que tiveram na sede da Energisa em 
Cataguases foi muito proveitosa, e como foi pedido para começarem a mobilizar 
os produtores, hoje já começou a comentar com alguns da sua região com 
relação ao corte de árvores, e que mais uma vez agradecia aos vereadores por 
terem lhe dado a honra de atenderem  o pedido que fez para toda a comunidade”. 
Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse ao 
Senhor José Pereira que é esta casa quem agradece, pois ele sempre traz temas 
que são validos, e que é obrigações deles como vereadores atenderem a essas 
demandas, principalmente da zona rural que é a maior fonte de renda do 
município, disse ainda que solicitou da secretária que fosse encaminhado a 
Energisa um ofício solicitando que estendessem a vistoria para todas as áreas 
onde tem ocorrido essas quedas de energia e  que as portas desta casa estão 
sempre abertas para recebê-lo. Palavra com o Senhor José Pereira Duprat: 
uso mais uma vez a palavra para dizer que a reunião foi muito importante e 
estamos com uma excelente companhia prestando este serviço, mas precisamos 
estar sempre atentos, e cobrando, porque se não estava enganado eles 
conseguem 99% de atendimento junto a ANEEL e até brincou que iriam 
conseguir 100%,  que  todos sabem do sofrimento do nossos vizinho com a 
CEMIG, e o que mais lhe chamou a atenção nesta reunião foi a atenção que eles 
tiveram com todos da comissão. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata 
Marques: Disse ao Senhor José Pereira Duprat que o Presidente assim que 
chegou da reunião lhe passou o resultado da mesma, e que por motivos alheios a 
sua vontade não pode comparecer, mas ficou muito feliz com a participação 
representativa, disse ainda que estendeu o assunto a dois proprietários  rurais, 
que são os proprietários do Hotel Fazenda Santa Felicidade e do Pesqueiro 
Portela, e eles ficaram maravilhados com a iniciativa, e da preocupação junto 
aos produtores rurais, e ficaram de lhe procura-lo para estarem fortalecendo essa 
demanda, e parabenizou aos colegas vereadores que participaram com uma boa 
representatividade. O Senhor José Pereira respondeu a Vereadora Dulcimar 
que entendia sua ausência. Palavra com o  Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: Usou a palavra para dizer que estava em seu segundo mandato como 
vereador, e precisa dar seu testemunho de que  essa foi uma das primeiras vezes 
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que participa de uma reunião tão produtiva quanto esta na Energisa, e falando a 
verdade diversas vezes saia daqui para uma reunião para tomar café, pois o que 
se percebe que as pessoas estão é querendo que eles vão embora, não querem 
nada com nada, que não estava aqui para fazer demagogia, mas lá na Energisa 
foram super bem recebidos, que foram quase duas horas de um aprendizado 
espetacular, que eles querem e vão resolver o problemas, disse ainda que além 
desse registro gostaria de fazer uma solicitação para que esta casa formalize um 
ofício agradecendo aos quatro funcionários da Energisa que os receberam muito 
bem e principalmente propuseram resolutividade para a demanda, teoricamente 
é a obrigação deles, mas nem todos cumprem com essa obrigação perante ao 
consumidor, achava que é preciso reconhecer, mesmo porque as portas precisam 
estarem abertas para novas demandas que com certeza irão surgir, a partir do 
momento que problema for resolvido, outros produtores irão nos procurar e nós 
teremos esse canal aberto, e achava preciso registrar e enaltecer essa questão da 
receptividade. Palavra como Presidente Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Disse que o ofício será feito, e que a Empresa Energisa mediante a ida 
até lá da comissão, informou que ainda esta ano será empenhado em torno de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) em melhorias de rede e automação nos serviços 
de energia. Em seguida o Presidente disse  que gostaria de colocar em pauta uma 
questão polêmica que está circulando em diversas câmaras e nas redes sociais, 
sobre fogos de artifícios, foi procurado por idosos e pais de crianças especiais 
para ver quanto a regulamentação, e queria a opnião de todos desta casa sobre o 
assunto. Palavra como Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: disse 
que como presidente de Escola de Samba, há uns oito anos atrás aboliram a 
questão dos fogos, que já tiveram que consertar telhados de residências e 
diversas reclamações, que é contra os fogos de artifícios, mas era preciso escutar 
a população. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse que é 
uma situação muito difícil, que todos sabem que toda comemoração as pessoas 
gostam de manifestar com fogos, e achava que era preciso ter um local adequado 
para isso, não diria proibir, disse que já teve a oportunidade de verificar e soltar 
fogos no meio de criança  e em locais tumultuados é muito perigoso, tem 
pessoas que já foram atingidas por foguetes e perderam dedos da mão, que acha 
que deve ser feito com mais cautela, mas não proibir, ter um local certo onde 
não coloque em risco a vida de crianças e idosos, não ia falar dos cachorros 
porque cachorro corre mesmo, tem horas que até ele fica com medo porque é 
bomba estourando para todos os lados, e é preciso que se tenha  um local para 
que isso possa ser feito. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa 
Semêdo do Carmo: Disse que ele particularmente gosta, mas entende que 
incomoda muito as pessoas idosas, pessoas adoentadas, crianças com 
necessidades especiais, inclusive os animais,  respeitavas essas condições e 
achava ser uma pauta de muita validade a ser discutida, que concordava com o 
vereador Ivalto Rinco quando disse que precisa ser analisado com muita cautela, 
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se votarmos aqui um lei proibindo, não irá envolver somente carnaval e ano 
novo, envolverá também atividades esportivas e até atividade culturais e 
religiosas do nosso município, mas é uma pauta válida e iram  pesquisar e se 
aprofundarem no assunto para quem sabe ainda esse ano votarem uma lei 
regulamentado essa prática no município. Palavra com o Vereador Guilherme 
de Souza Nogueira: Disse ser um tema polêmico, mas existia outros meios de 
fazer essa proibição, ao invés de “Câmara criar  projeto de lei que proíbe fogos 
de artifícios”; hoje a grande maioria dos locais que possuem famosos reveillon 
já estão utilizando fogos de artifícios sem barulho, que foi até caso de polêmica 
na Câmara de Santos Dumont, mas achava que poderiam partir para esta 
questão, hoje estamos vendo que os animais sofrem, os idosos sofrem, que está 
sendo criado associação de proteção e defesa dos animais, e a Câmara pode criar 
lei que proíbe fogos de artifícios com barulho, nada impede que as Escolas de 
Samba e também a Prefeitura quando fizer o reveillon invistam neste outro tipo 
de fogos, isso vem sendo adotado nas grandes cidades, médias e também 
pequenas cidades, é preciso ir por esse caminho, mas caso o presidente esteja de 
acordo coloque no site e nas redes sociais da Câmara uma enquete, e ouvir a 
opinião da população, mas se a câmara se dispor a fazer um projeto, “vamos 
fazer sim, mas proibindo os fogos de artifícios com barulho”. Palavra com o 
Presidente Jordão de Amorim Ferreira: O presidente disse que a intenção 
com base na discussão de hoje é regulamentar e não proibir. Palavra com a 
Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que todos as opiniões com relação 
aos fogos de artifícios são pertinentes, que é um assunto a ser  melhor estudado. 
Em seguida parabenizou a equipe de epidemiologia pelo trabalho incansável no 
combate a Dengue, que no município está sendo muito bem controlado, sem 
nenhum agravo, falou também do empenho do prefeito no aumento no quadro 
de funcionários, que os mesmo tem se empenhado e trabalho como se já 
houvessem  trabalhado no setor, disse ainda que o município ganhou uma 
bomba costal e não estará mais necessitando oficiar casos para estarem usando o 
carro do fumacê, parabenizou também o Secretario de Saúde e o Coordenador 
da epidemiologia, em seguida  solicitou que constasse em Ata que no município 
não teve nenhum agravo por questão de Dengue. Palavra com o Presidente 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse a Vereadora Dulcimar que são 
ótimas às noticias e que constará em ata conforme solicitado. Palavra com o 
Vereador Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo. Disse com referencia a 
reunião na Energisa, que a mesma foi muito proveitosa e quer assinar o ofício 
que será encaminhado, parabenizou o Sr. José Pereira Duprat, por ser um 
cidadão dedicado e engajado nas causas do município, membro de diversas 
instituições trabalhando voluntário  para o bem da nossa cidade, disse ainda que 
gostaria de dar duas sugestões, sendo a primeira para que seja divulgado nas 
redes sociais e no site da câmara a pauta de cada reunião, pois sabemos que os 
requerimentos e os projetos tem prazo para entrar e tramitar, mas que seja 
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divulgado até a hora do almoço do dia em que acontece a reunião, que 
munícipes comentam com ele que  as vezes tem um requerimento que é de 
interesse do morador de uma determinada rua ou bairro, ou um assunto que vai 
envolver um determinado seguimento ou setor, e as pessoas possam se interessar 
e comparecer aqui na câmara;  o segundo pedido  é que seja enviado ao 
executivo um ofício cobrando as respostas dos nossos requerimentos, que iria 
reiterar dois requerimentos mas se deu conta de que esse ano nenhum foi 
respondido. Palavra com o Presidente Jordão de Amorim Ferreira: Em 
respostas as solicitações do Vereador Emanuel Ayres disse que irá conversar 
com o Mauro sobre a possibilidade de publicar a pauta e quanto ao ofício o 
mesmo será feito e encaminhado ao executivo. Palavra como Vereador Ivalto 
Rinco de Oliveira: Questionou com relação ao requerimento feito pelo vereador 
Daniel Dias sobre as estradas vicinais, se o mesmo não entraria em votação. 
Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que 
o requerimento foi feito verbalmente na sessão anterior e estava somente 
recolhendo as assinaturas para ser encaminhado ao executivo. Palavra como 
Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse que gostaria de comentar sobre esse 
requerimento, “Hoje cedo conversei com o Senhor Prefeito lá no barracão e ele 
me liberou a  reto escavadeira e um caminhão para que a gente arrumasse alguns 
lugares na estrada do caranguejo, a situação está critica, eu até já andei 
arrumando alguns lugares, com as máquinas que ele me arrumou, mas eu quero 
dizer que a situação é muito difícil, a vezes a gente acha fácil colocar uma 
máquina e um caminhão na estrada, e falar que nós resolvemos isso hoje, mas é 
muito difícil, chega lá  a máquina dá um problema, caminhão acaba o freio, e no 
final das contas, o que aconteceu hoje é que nós chegamos  lá o caminhão deu 
uma viagem e teve que voltar, a máquina teve que vir embora e a gente não 
consegue, eu já conversei com o senhor prefeito e ele falou que esta 
atravessando uma situação meio difícil,  que os recursos estão sendo poucos, eu 
sei, e apesar de estar vendo o empenho de Vossa Excelência na câmara de estar 
devolvendo aos cofres públicos, eu vi que já foi devolvido R$45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais), eu queria pedir em forma de requerimento com o 
consentimento de todos os vereadores e principalmente com Vossa Excelência 
que é o ordenador das despesas, que nós devolvêssemos ao executivo R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para que a gente possa gastar com a contratação de 
caminhões para resolver pelo menos esses lugares mais críticos, porque estou 
vendo que com os veículos da prefeitura não tem como, já por duas vezes eu 
tentei e vejo que não consegue, então eu queria que fosse feito um requerimento 
se vossa excelência permitir por ser o ordenador das despesas, para que 
devolvesse nas mãos do Senhor Prefeito R$5.000,00 (cinco mil reais) para que a 
gente pudesse contratar, terceirizar, dois caminhões para que resolvesse esse 
problema, pelo menos nos lugares piores, porque tem horas que eu fico até 
tristes de ver um caminhão de leite agarrado na estrada, tem uma cascalheira ali 
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perto, ainda mais agora que conseguiu liberar a cascalheira do caranguejo e 
temos cascalho a vontade, e agente vê um caminhão igual eu vi ontem, deu uma 
chuva  e um caminhão de leite ficou agarrado, saiu fora da estrada, procurando 
trator para puxar, perder o leite, nós não estamos nessa época de ter estradas 
ruins, eu costumo dizer aqui, igual a pouco tempo foi feito um requerimento de 
colocar placa nas divisas dos municípios de Rio Novo com Piau, com Guarani, 
eu acho que nem precisa porque quando sai do  município de Rio Novo e entra 
no município de Piau ou outro, as estradas são outras a gente vê está em outro 
município, então eu acho que a gente tinha que resolver o problema aqui, porque 
todos os lugares resolvem só nós que não conseguimos, então eu queria pedir a 
vossa excelência, estou vendo o empenho e como disse aqui já devolveu 
R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que devolvesse mais R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) para ele, e eu iria conversar com ele que eu ia contratar uns 
dois caminhões por uns três dias ou uma semana, eu já peguei os dados, e o 
caminhão trabalha puxando cascalho o dia todo por R$400.00 (quatrocentos 
reais) acho até barato, é melhor pagar os R$400.00 (quatrocentos reais) do que 
colocar o caminhão da prefeitura, porque o caminhão fica lá o dia todo puxando 
saibro por R$400.00 (quatrocentos reais) tudo por conta dele, motorista e 
combustível, não sei se o rapaz vai mesmo, porque eu calculava de ser uns 
R$1.000,00 (hum mil reais), eu acho mais fácil terceirizar do que ficar pelejando 
com, a situação é difícil e só quem mexe, quem vai participar e quem vai fazer 
que vê a situação e como que é difícil, e queria que se vossa excelência estiver 
de acordo que colocasse em votação que fosse passado esses R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) para ele com esse objetivo, de gastar buscando cascalho e colocando 
nos lugares mais críticos e difícil de ser resolvido. Palavra com o Presidente 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse ao vereador Ivalto Rinco que irá 
estudar a possibilidade e se for viável farão o requerimento. Palavra com o 
Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que o município de Rio Novo é até 
privilegiado por ter duas  reto escavadeira novas, e tem caminhão caçamba, 
pediu desculpas ao vereador Ivalto Rinco por não entender porque não funciona, 
o porque que a prefeitura de Rio Novo não consegue fazer essa manutenção das 
estradas com os equipamentos próprios do município, tem municípios próximos 
como Descoberto que tem apenas uma reto escavadeira  e um caminhão 
caçamba, e consegue fazer esse remanejamento com funcionário, com coleta de 
lixo, e prestar um serviço de qualidade para os produtores, e perguntou ao 
Vereador Ivalto Rinco o que ele enxerga que não funciona no município para ter 
que terceirizar um serviço como manutenção das estradas. Palavra com o 
Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Em resposta ao Vereador Daniel Dias 
disse que: “Como já havia dito antes que só a pessoa igual  eu que participo, 
vou, e estou junto com o caminhão, eu acho que só assim que você pode ver 
como é difícil, a intenção do nosso prefeito, eu tenho mais é que agradecer a ele 
que disponibilizou a maquina e o caminhão, mas eu não sei o que  acontece, se é 
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falta de coordenação, ou de alguém que comanda, chega na hora é um que 
acordou cinco horas para levar os alunos no Furtado de Campos e onze horas 
tem que voltar e buscar mais uma vez, e começa aquele negócio, eu não quero 
entrar em detalhes sobre isso, cada um sabe quando fez concurso quanto que iria 
ganhar, as reclamações são muito grande, mas não sei o que acontece, só sei que 
está difícil a situação, estão com dificuldade de motorista, assim como tem 
muitos motoristas, assim como hoje quando cheguei no barracão tinha dois que 
foram contratados esses dias, que estavam lá sentados, falei para ele pegar o 
caminhão porque o outro motorista tinha que pegar aluno as 11:00hs, e ele me 
respondeu que não era motorista de caminhão, que estava lá para trabalhar em 
carro leve, então como fica essa situação eu não sei responder, isso cabe ao 
encarregado do barracão, agora só digo o seguinte, a situação, não vão culpar o 
prefeito, ele está liberando, a vontade dele é de resolver o problema, e ele falou 
“leva Valtinho o caminhão e a maquina, vão ficar o dia inteiro lá com você”, 
mas sem mentira nenhuma quando foi 9:00hs o caminhão já estava vindo 
embora, estava faltando freio, a máquina também está com problema, a 
mangueira está estourando, e a situação fica difícil, como que você vai fazer, eu 
não sou o encarregado, a minha intenção é resolver o problema da maneira que 
eu estou pensando, a gente contrata o caminhão igual o cara falou que faz a R$ 
400,00(quatrocentos reais) por dia, põe a máquina para carregar, o cara vai 
trabalhar o dia inteiro, dar vinte ou trinta viagens por dia se for pertinho, então 
eu acho que é muito melhor do que você ter responsabilidade com caminhão, e 
com motorista, que quando chega 11:00hs querem ir almoçar em casa e aí tem 
que trazer, é um problema  sério, só quem mexe é que vê a situação, e como é 
que funciona, não estou culpando motorista, eles também tem o direito deles, 
eles estão certos, igual o rapaz que foi lá hoje, não vou citar o nome dele, mas 
disse que tinha saído as 5:00hs para buscar aluno em Furtado de Campos, e 
11:00hs tinha que ir outra vez, eu acho que nós estamos com falta de motoristas 
também, a situação também está pegando por aí, então fica difícil, e eu acho que 
temos que solucionar isso é de imediato, porque estamos com as estradas 
conforme foi dito na justificativa o seu requerimento, nos temos estradas que 
estão intransitáveis, tem lugar que você entra com um carro pequeno e você sobe 
em cima de atoleiro e fica pendurado como se estivesse empoleirado em cima de 
uma rampa, é o que eu digo, fica difícil mas infelizmente tem que ser dito, e nós 
que somos representantes do povo, temos que brigar por isso e lutar para ver se 
conseguimos resolver esses problemas, principalmente eu que sou do meio rural 
e sempre preocupei com nossa estradas”. Palavra com o Vereador Daniel 
Geraldo Dias: fez uso da palavra para dizer que mediante o relato do Vereador 
Ivalto Rinco que está acompanhando de perto, e acreditava que nenhum outro 
vereador esteja acompanhando, solicitar um esclarecimento do responsável pelo 
setor, sobre o porque que aqui no município de Rio Novo não se consegue 
realizar a prestação desse serviço com eficiência sendo que tem equipamento 
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para tal obra. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira:  Disse 
que com relação a esse tema das manutenções das estradas, é preciso pontuar o 
seguinte: o serviço de manutenção de estrada, é um serviço que depende única e 
exclusivamente de recursos próprios do município, o tão difícil e escasso recurso 
próprio, contrário de outras áreas onde o município recebe recursos da união, 
alguma coisa do estado, a área de manutenção das estradas é realizada única e 
exclusiva com recursos próprios do município e não fica barato, para uma patrol 
rodar o dia todo ela consome em média uns R$800,00 (oitocentos reais) de óleo 
diesel,  considerando que o estado de Minas Gerais desde o ano passado esta 
roubando recurso próprio do município, e que fala esta palavra tranquilamente 
“roubando”, porque não é recurso de emenda, não é recurso de programa, é o 
dinheiro constitucional de recurso próprio do município, o ICMS, considerando 
que o município, não desmerecendo a questão das estradas, tem outras 
prioridades urgentes, a serem resolvidas, a primeira dela a folha de pagamento 
dos servidores, porque o servidor necessita mensalmente do seu salário por 
questão de sobrevivência, tem a questão da saúde, considerando que todo o dia 
10 o município faz o pagamento dos seus profissionais da saúde que ficam no 
anexo no atendimento de urgência e emergência, tem a questão dos 
medicamentos, do funcionamento das escolas,  também foi roubado do dinheiro 
do FUNDEB dos municípios, então infelizmente os outros município da região 
com a população menor, as vezes até consegue por ter uma despesa menor, o 
município de Rio Novo com uma extensão territorial muito grande e sentindo 
muito mais o efeito da crise do que esse municípios, e nesse início de ano não 
foi possível prestar a manutenção que tem que ser feita, o prefeito sabe disso e 
ele se sente incomodado de não poder, mas voltando um pouco atrás, no ano 
passado antes do governador começar a roubar o dinheiro dos municípios, nos 
tivemos estradas no município em excelentes condições, inclusive ensaibradas, a 
estrada de Furtado de Campos ficou um tapete, eu fiquei a legislatura de 2013 a 
2016 e não vi nenhum caminhão de saibro entrar numa estrada do município, e 
foi feito grandes manutenções, inclusive não foi feito somente aquela raspagem, 
foi abertura de estradas, ensaibrou, colocou ponte em locais que estavam 
precisando, enfim, precisamos ser realistas, e este principio de ano não teve 
como priorizar esta questão, justamente por uma falta de recurso específico para 
o custeio dessas atividades, todos aqui tem seus representantes, tem seus 
deputados, e vocês podem ir até eles e verificarem que não existe um 
financiamento específico para manutenção de estradas rurais, isso dificulta 
muito, as vezes vai ganhar três ou quatro maquinas, vai ganhar caminhão, mas 
não vai ter o recurso para o custeio, o que é preciso para fazer essas máquinas 
funcionarem, e nesse momento de crise obviamente teve que priorizar outras 
questões para que não parasse outros serviços essenciais, mas tenho absoluta 
certeza que com a normalização e com a possível parceria com a câmara, 
poderemos fazer novamente a manutenção que as estradas precisam. Palavra 
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com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse ao vereador Guilherme que 
em sua fala não disse nada que o senhor prefeito não tem tomado providências, 
“somos todos  reconhecedores das pontes que foram feitas, inclusive muitas 
estradas, a estrada de Furtado de Campos foi também ensaibrada, agora acontece 
que tem outras prioridades sim, as nossas estradas vicinais também são 
prioridades, e nós sabemos que tudo que é produzido aqui principalmente o leite, 
que temos tanques de leite em lugares onde não estamos tendo estradas que é 
fácil o caminhão chegar, e acho que temos que resolver o problema e eu entendo 
muito bem a preocupação do senhor prefeito, tanto é que hoje ele me passou e 
falou “Valtinho leva a máquina e o caminhão e resolve o que tem que resolver”, 
o que eu quis passar é que é difícil, e no caso de pedir os R$5.000,00 (cinco mil 
reais) é justamente para que a gente possa  contratar mais um ou dois 
caminhões, para a máquina não ir lá e voltar, porque é muito triste tocar uma 
maquina para uma cascalheira  e chegar lá o caminhão dar uma viagem e voltar, 
a maquina ficou andando, perdeu o dia, deixou de trabalhar, as vezes tinha outro 
serviço para ela, se tivesse um caminhão terceirizado, vamos supor dois 
caminhões R$ 800,00 (oitocentos reais) esse valor para um município que está 
gastando, num caso como este aqui, a gente resolvia o problema teria 
solucionado o problema de uns dois lugares, é isso que eu quero dizer, agora 
quanto a administração do senhor prefeito, a gente vê a preocupação dele, como 
você disse, sabemos quantas pontes ele fez, e ele está preocupado nessa parte 
sim, e somos também conhecedores dos recursos, como costumam dizer que em 
Goianá as coisas andam diferente, mas é preciso saber que nós temos 9.000 
habitantes e recebemos o mesmo fundo de participação de dois mil e poucos 
habitantes, a situação é bem diferente, eu entendo a posição do vereador, mas 
nós não podemos acomodar, temos que lutar para isso sem que desmereça  quem 
quer que seja,  temos que brigar para melhorar as nossas estradas, porque é das 
nossas estradas  onde sai tudo. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira: Disse mais uma vez que ira estudar a possibilidade de fazer 
esse repasse e fazer o requerimento. 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
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___________________________
Dulcimar Prata Marques

___________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

___________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo

___________________________
Guilherme de Souza Nogueira

____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

____________________________
João Bosco Ferreira Pires

____________________________ 
Jordão de Amorim Ferreira
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