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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1396/2018
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 25 de maio de 2018.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2018, às 19:00 (dezenove horas),
no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda, reuniram-se em Sessão Extraordinária
os seguintes
Vereadores:, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Emanuel Ayres
Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires,
Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente o vereador
Daniel Geraldo Dias. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda
declarou aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. Antes de dar
início a leitura o expediente o vereador Presidente concedeu a palavra ao Exmo.
Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho: Palavra com o Prefeito Ormeu Rabello
Filho: Cumprimentou a todos os presentes e disse ter solicitado essa sessão
extraordinária para votação do projeto que trata de uma permuta de lotes no
bairro Cerâmica para a construção da rodoviária, que caso algum vereador tenha
duvida quanto ao projeto estava pronta para esclarecer, que se os vereadores
observarem no projeto, onde será construída a rodoviária restará três lotes que
formam um triângulo, e a idéia é posteriormente esse triângulo ser um
estacionamento, uma praça, ou um outro espaço que venha contribuir para
melhorar a rodoviária, explicou que a permuta vai permitir ter uma melhor área
para expansão, que o projeto já está pronto, mas inda existe
algumas
adequações a serem feitas, que cada secretaria do estado tem um tipo de
exigência e formulário para preencher, nesse projeto o maior problema seria o
Departamento de Estrada e Rodagem - DER, mas já está aprovado, que tentou
não colocar a rodoviária dentro do centro da cidade, primeiro porque teria que
ter um terreno maior uma vez que pela legislação do DER precisa ter 200 metros
livres, quando diz livre, quer dizer em linha reta, para ter uma desaceleração do
veículo e depois mais 200 metros para aceleração do veículo que está saindo,
então qualquer um dos pontos da cidade tanto na saída para Guarani quanto na
saída para Juiz de Fora não tem terreno apropriado, e para o lado de Juiz de Fora
ainda tem outro problema, caso tenha um trevo ou rotatória tem que ter no
mínimo 500 metros, foi estudado todas as viabilidades, um técnico do DER
esteve no município e explicou que se fosse construída um pouco para dentro da
cidade como vai ficar na cerâmica, essas exigências o DER não irão interferir,
disse que o local ideal seria na antiga estação ferroviária, mas infelizmente hoje
a estação é da Receita Federal, e só pode ser doada para parte cultural, disse já
estar trabalhando para tentar conseguir a doação daquele espaço para o
município; disse ainda ser uma pena o Vereador Daniel Geraldo Dias não estar
presente para votar, mas tinha certeza que votaria a favor. A seguir o Presidente
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Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda solicitou ao Secretário João Bosco
Ferreira Pires que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1Projeto de Lei nº 008/2018 do executivo; Que “Autoriza o poder executivo a
proceder a permuta de lotes para a construção da Rodoviária e dá outras
providências”. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 008/2018 do
executivo; Que “Autoriza o poder executivo a proceder a permuta de lotes para
a construção da Rodoviária e dá outras providências”. Colocado em primeira
discussão e votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. PALAVRA LIVRE:
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Sugeriu que devido a urgência do projeto se todos estivessem de acordo após
encerrar está sessão fariam uma outra extraordinária para segunda votação.
Estando todos os vereadores presentes de acordo declarou encerrada a reunião
da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.
_______ausente_______________
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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