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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1415/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11 de setembro de 2018.

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro 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 Ordinária os seguintes Vereadores:
Dulcimar Prata Marques, Daniel Geraldo Dias, Emanuel Ayres Costa Semedo
do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires, Jordão de
Amorim Ferreira. Ausente dos vereadores Dionísio Da Dalt Netto e Pedro
Gonçalves Caetano. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. A seguir solicitou ao
Secretário João Bosco Ferreira Pires que procedesse a leitura do expediente.
EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 116/2018. Exmo. Srs. Vereadores da
Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: MOÇÃO DE APLAUSO. Os vereadores
que abaixo subscrevem requerem à Mesa Diretora desta Câmara que, após
apreciação do plenário, seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO para a Associação
Cavaleiros da Cultura, pela realização da Festa Literária de Minas Gerais –
Edição Fernando Sabino, resgatando a vontade de Ler e e aprender. Parabéns
extensivos também a todos envolvidos no evento. Sala das Sessões, 10 de
setembro de 2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda – Presidente, Dulcimar
Prata Marques-Vice Presidente, João Bosco Ferreira Pires-1º Secretário, Jordão
Amorim Ferreira, Ivalto Rinco de Oliveira e Pedro G. Caetano. 2Requerimento nº 117/2018. Autora: Dulcimar Prata Marques. 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 que providencie o conserto do buraco existente na
Carmelita Melo Lobo - Bairro Mangueiras. Justificativa: A solicitação supra se
justifica em razão dos riscos que o referido buraco traz àqueles que transitam e
trafegam pelo local. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 10 de setembro de
2018. Dulcimar Prata Marques-Vereador Proponente. 3-Leitura de Ofício:
“Que o Sr. Marnio Everton Camacho encaminha a Câmara Municipal de Rio
Novo ecaminhando Dossiê da ZPE – Zona de Produção e Exportação do
Município de Rio Novo. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 116/2018.
MOÇÃO DE APLAUSO - Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar
Prata Marques, Jordão de Amorim Ferreira, João Bosco Ferreira Pires, Ivalto
Rinco de Oliveira e Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Disse ser um evento
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importante para o município trazendo muitos turistas e divulgando a cidade,
solicitou que se todos estivessem de acordo fosse acrescentado o seu nome e dos
vereadores Emanuel Ayres e Dionísio Da Dalt na moção de aplauso. Palavra
com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse achar
“fantástico” o trabalho realizado na Festa Literária, que se uma criança ler um
livro já vale por todo o trabalho que envolve a realização do evento, que em
conversa com o filho do Fernando Sabino o mesmo comentou que luta a muito
tempo para que Belo Horizonte tenha um evento e uma casa de leitura como tem
em nosso município; disse ainda que mesmo sendo feriado diversas escolas da
região trouxeram seus alunos para participar, é um evento que engrandece a
cidade e Rio Novo e precisamos nos orgulhar. Palavra com o vereador Daniel
Geraldo Dias: O vereador disse que esse evento foi muito positivo para o
município, e parabenizou a todos os envolvidos na realização, que tudo que é
bom precisa ser valorizado e incentivado.
Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 2Requerimento nº 117/2018. Autora: Dulcimar Prata Marques. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com a vereador Dulcimar Prata
Marques: A vereadora usou a palavra para dizer que já presenciou dois
veículos caírem nesse buraco, que havia comentado sobre o assunto com o chefe
do departamento de obras, mas como até o momento não fizeram o reparo,
achou melhor fazer em forma de requerimento para reforçar a solicitação.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Antes de dar início a palavra livre o Presidente Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda comentou sobre o Oficio do Sr. Marnio
Camacho referente a Zona de Produção e Exportação-ZPE. PALAVRA
LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que
tem recebido diversas reclamação com relação ao atendimento no Banco do
Brasil S/A- Ag. Rio Novo, que entrou em contato com a assessoria jurídica da
casa para que fosse feito um ofício a ser encaminhado à Central do Banco do
Brasil S/A, solicitando que disponibilize mais um Caixa para Agência na
tentativa de reduzir o número de espera na fila, e gostaria que esse ofício fosse
assinado por todos. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques:
Disse que quando foi presidente chegou a conversar pessoalmente com o gerente
da agência, e a questão é mais complicado do que se imagina, que já havia sido
encaminhado um ofício ao Banco do Brasil com referencia ao atendimento e
sugeriu que fosse feito uma reitera. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo
Dias: O vereador disse que se é complicado a contratação de mais um
funcionário, que fosse feito um remanejamento no quadro já existente, disse
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ainda que no horário de almoço do caixa o atendimento é paralisado e era
preciso melhorar a prestação de serviço, citou como exemplo a agencia do
“Sicoob que teoricamente é de menor porte e o cliente não tem esse desgaste”. O
Presidente informou que a convite da EMATER participou de reunião referente
ao cultivo da macaúba. E um projeto regional que visa incentivar e viabilizar o
plantio em áreas degradadas para fortalecer o agronegócio e ao mesmo tempo
garantir a recuperação ambiental, sendo assim, apresenta ganhos ambientais e
geração de renda e emprego para região; vereadores discursaram sobre o
assunto. 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

________ausente____________
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

__________ausente_____________
Pedro Gonçalves Caetano
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