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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1408/2018
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 26 de julho de 2018.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2018, às 19:45 (dezenove horas e
quarenta e cinco minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, reuniram-se em Sessão
Extraordinária os seguintes Vereadores: Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt
Netto, Dulcimar Prata Marques, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, 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 Extraordinária da Câmara Municipal. A seguir
solicitou ao Secretário João Bosco Ferreira Pires que procedesse a leitura do
expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 011/2018 do Executivo:
“Dispõe sobre a revisão feral anual dos servidores públicos do município de Rio
Novo e dá outras providências”. 2- Projeto de Lei nº 012/2018 do Executivo:
“Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.” ORDEM DO
DIA: 1- Projeto de Lei nº 011/2018 do Executivo: “Dispõe sobre a revisão
feral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e dá outras
providências”. Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado para as
comissões emitirem parecer final. Aprovado por unanimidade. 2- Projeto de
Lei nº 012/2018 do Executivo: “Autoriza a abertura de crédito especial e dá
outras providências.” Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado
para as comissões emitirem parecer final. Aprovado por unanimidade.
PALAVRA LIVRE: Palavra como o vereador Emanuel Ayres Costa
Semedo do Carmo: Disse ter lido no Jornal a Voz do Rio Novo que começou a
circular hoje que na semana passada aconteceram algumas reuniões com a
direção da Copasa, e como não pode estar presente na sessão extraordinária de
segunda-feira gostaria de saber ser se comentado algo ou ficou decido alguma
coisa de imediato, e solicitou que quando acontecer reuniões desse tipo
principalmente no município, que avisem para que se possível pudessem
comparecer e participar das discussões. Palavra com o Presidente Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que a direção da Copasa esteve no
município para conversar com o executivo, foi convidado para participar porque
estava na câmara naquele momento, e o que eles informaram foi que agora
haverá um encarregado exclusivo para o município, que já existe um
planejamento para começarem a troca da rede, que quando esteve em Belo
Horizonte, falaram sobre a demora
para o atendimento quando há um
vazamento e o assunto já foi repassado para o encarregado, disse ainda que foi
apresentado a eles o modelo de um contrato que a Copasa tem com municípios
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referente fechamento do serviço que ela realiza, onde eles passam a pagar a
prefeitura para realizar o serviço, infelizmente esse ano não podemos fazer esse
contrato por ser ano eleitoral, mas já encaminharam o modelo do contrato para o
jurídico da prefeitura analisar. Palavra com o vereador Ivalto Rinco de
Oliveria: Perguntou se já havia sido encaminhado ao executivo pedido de
providência quanto aos carros que ficam estacionados na rua por semanas
atrapalhando o trânsito. 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

____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

_____________________________
Dulcimar Prata Marques

____________________________
Emanuel Ayres C S. do Carmo

_____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

___________________________
João Bosco Ferreira Pires

_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

___________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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