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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1422/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 23 de outubro de 2018.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro 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:
Daniel Geraldo Dias, 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 Dionísio Da
Dalt Netto. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou
aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou a dispensa da leitura
das Atas nº 1420/2018 e 1421/2018, Colocando em primeira e única discussão e
votação. Aprovadas por unanimidade. A seguir solicitou ao Secretário Vereador
João Bosco Ferreira Pires que procedesse a leitura do expediente.
EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 132/2018. 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. - Requer seja construída rede de
capitação de águas pluviais e operação tapa buracos na rua Circe Dias – Bairro
Nova Aurora. JUSTIFICATIVA: A falta de capitação de água pluvial, os
buracos e as pedras soltas na referida via dificulta o trafego de veículos
causando transtornos para os moradores que transitam pelo local. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 18 de outubro de 2018. Jordão de Amorim FerreiraVereador Proponente. 2- Requerimento nº 133/2018. Autor: Pedro Gonçalves
Caetano. 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. - Solicita limpeza e poda das árvores no
entorno do monumento do Cristo Redentor. JUSTIFICATIVA: O monumento
localizado no Bairro Novo Horizonte é um reconhecido cartão postal do
Município, e os moradores da localidade reclamaram do mato alto e das arvores
que estão com os galhos muito altos e cheios, tornando o local escuro,
principalmente no período noturno. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 19 de
outubro de 2018. Pedro Gonçalves Caetano - Vereador Proponente. 3CONVOCAÇÃO: Em, 23 de outubro de 2018. ASSUNTO: Convocação Faz
Senhores Vereadores. Nos termos do art. 23 § 3° da Lei Orgânica Municipal e
dos arts 13 e 14 do Regimento Interno da Câmara de Rio Novo, venho por
meiodesta convocar VV.SS. para Reunião Ordinária marcada para o dia 30 de
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outubro do corrente ano, à s 19:00 horas, para eleição da Mesa Diretora
para o exercício de 2019. Contando com a presença do ilustre Vereador,
subscrevemo-nos com apreço e consideração. Atenciosamente, Eduardo Luiz
Xavier de Miranda Presidente da Câmara. O R D E M D O D I A : 1Requerimento nº 132/2018. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão Palavra com o vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Disse que assim como a rua Circe Dias as ruas Galdino Pinto e Jacob
da Paixão necessitam urgente de manutenção, sabem que a mão de obra e os
recursos estão precários mas é preciso dar uma atenção especial as referidas
ruas. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 2Requerimento nº 133/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. O Presidente
comentou com referencia a eleição para a mesa diretora para o ano de 2019 que
acontecerá na sessão do dia 30/10/82018. PALAVRA LIVRE: Palavra com o
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Usou a palavra para agradecer ao Sr.
Prefeito por atender seu pedido quanto a ampliação do Cemitério Municipal.
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que já havia solicitado
que fosse encaminhado ao executivo um pedido para que quando enviasse os
requerimentos para o setor competente analisar a viabilidade de execução, que o
setor emitisse uma resposta para esta casa, gostaria de saber se houve uma
resposta quanto a essa solicitação, se não houve que fosse reiterada. Palavra
com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que no
momento não tinha como responder mas iria verificar e daria uma posição na
próxima reunião. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: O vereador
disse que o questionamento é somente para responder a população quando são
interpelados se o requerimento será atendido ou não, questionou ainda quanto
ao envio das prestações de contas do executivo para o legislativo. Palavra com
o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse os
empenhos até o mês de dezembro/2017 já se encontram disponíveis. Palavra
com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Perguntou para os Vereadores Dulcimar
Prata Marques e Ivalto Rinco de Oliveira que já foram vereadores em outras
gestões, se era normal essa demora em encaminhar as prestações de contas.
Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Em resposta ao vereador
Daniel Dias, a vereadora disse que às vezes ocorrem atrasos sim, pois não
depende somente do executivo, depende de outros setores e da Planejar
(Assessoria Contábil), e sugeriu encaminhar um ofício ao executivo solicitando
o máximo de urgência no envio dos empenhos para poderem fiscalizar visto que
o final do ano está próximo, e incumbiu-se de procurar o setor responsável para
saber o que está causando a demora. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de
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Oliveira: Usou a palavra para dizer que em todos as gestões que esteve nesta
casa sempre houve atrasos, inclusive o Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho quando
vereador sempre fazia essa cobrança, disse que a função do vereador é fiscalizar,
e sem os empenhos não tem como fiscalizar, que como disse a vereador
Dulcimar Prata Marques, não depende somente do executivo, que conhecia bem
o prefeito e acreditava que até o final do ano ele encaminharia todos os
empenhos para que possam fiscalizar como vem sendo gasto o dinheiro público,
disse ainda que com referencia aos requerimentos encaminhados ao executivo,
concordava com vereador Daniel Dias quando disse que os setores competentes
deveriam encaminhar um parecer se será possível ou não atender o que é
requerido, que existem solicitações simples de serem executadas mas não são,
se é por falta de mão de obra ou de recursos financeiros, e citou como exemplo
o requerimento feito por ele e o Vereador Jordão de Amorim referente as tampas
de boca de lobos quebradas na rua Senhor dos Passos que podem vir a causar
um acidente, disse acreditar que esses requerimentos não estavam chegando ao
conhecimento do Prefeito, pois se estivesse já teria tomado providência. Palavra
com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Agradeceu aos Vereadores pelos
esclarecimentos, disse que dez meses é um prazo muito longo , gerando um
acumulo muito grande de empenhos, pediu que todos os vereadores
independente de serem oposição ou situação, pois estão aqui para ver o que é
melhor para o município, solicitassem ao executivo uma atenção especial em
encaminhar os empenhos. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira
Pires: Comentou com referencia ao Oficio encaminhado aos Correios que trata
da denominação das rua para que as correspondência possam ser entregues e
disse que até o momento não obteve resposta, que entrou em contato com a
Empresa de Brasileira de Correios e Telegrafo através de e-mail, e a informação
obtida foi que deveria ser verificado na agência dos Correios do município quais
as ruas que não constavam no mapa, para que o executivo encaminhasse os
Projetos de Lei com a denominação das ruas, chegou a mencionar uma rua que
foi denominada no ano de 1995, rua esta com total infra estrutura e não consta
nos mapas do correios, não sabia se o Projeto não foi encaminhado ou se os
Correios não fizeram a inclusão, assim como esta rua, existem outras, tem
recebido reclamações de munícipes com relação ao não recebimento de suas
correspondências, foi informado ainda que as ruas que não tem infra estrutura
não fazem parte do mapa, sendo assim requereu que o ofício fosse reiterado,
visto que foi dado um prazo longo para resposta e até o momento não o fizeram.
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Solicitou do Presidente que
estudasse uma forma de monitorar todos requerimentos para que possam ter
todas essas respostas, se foi ou se vai ser executado, pois as vezes foi
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executado mas não chegou ao conhecimento deles, disse ainda que como já foi
mencionado pelo Vereador Ivalto Rinco, não adianta fazer requerimento se não
tem uma solução, que cada setor deveria responder se o requerimento poderá ser
atendido ou não, e o motivo. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Disse que o Vereador Ivalto Rinco fez uma colocação importante
quanto a fiscalização, disse ainda que não adianta em nada pedir os empenhos ao
Prefeito, ele mandar, enche a sala de papeis e poucos entram lá para olhar, que
no ano anterior vieram muitos empenhos e se uns três vereadores verificaram foi
muito, que cabe cobrar e fiscalização, mas é preciso atuar; quanto as tampas de
boca de lobo na rua Senhor dos Passos, disse ao Vereador Ivalto Rinco que
esteve no setor de obras e a informação obtida foi que estão sem mão de obra, e
pediu ao responsável pelo setor que solucionasse o problemas o mais rápido
possível. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Comentou que
os moradores da rua Antônio José Zampa, abriram uma valeta na rua para que a
agua da chuva escoasse para rua Tenente João Lobo e não invadisse suas casas,
que entendia a situação deles, mas achava que deveriam ter procurado o Prefeito
antes de cavar a valeta que pode causar um acidente, solicitou que fosse
encaminhado ao executivo requerimento solicitando calçamento para a referida
rua e que fosse assinado pelos demais vereadores. Palavra com o Vereador
Daniel Geraldo Dias: O vereador disse que conforme as palavras do vereador
Jordão de Amorim, o executivo encaminha os empenhos e ninguém verifica, é
obrigação de todos os vereadores verificarem, mas é obrigação do executivo
encaminhar, e evitar o acumulo, “o certo é todo vereador verificar, mas da
forma que o vereador Jordão Amorim falou sentiu que ele quis de dizer que ele
está cobrando do executivo uma posição, mas como vereador não esta
cobrando, é uma obrigação deles cobrar pois não estamos pedindo nenhum
favor, é uma obrigação deles fiscalizar, e do executivo mandar para eles, e acha
dez meses um prazo muito longo para ficar esses empenhos sem eles terem
conhecimento”. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Comunicou que na próxima sexta-feira dia 26/10/2018 às 9:00 horas
para o Fórum de Cultura e Educação em Cataguases, que todos os vereadores
estavam convidados a participar. 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
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_________ausente____________
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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