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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1448/2019
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 09 de abril de 2019

Aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2019, às 20:30 (vinte horas e trinta minutos), no
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Jordão de
Amorim Ferreira, reuniram-se em Sessão Extraordinária 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 Extraordinária da Câmara Municipal. A seguir o Presidente solicitou a
Secretária Vereadora Dulcimar Prata Marques que procedesse a leitura do expediente.
EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei 002/2019 do Executivo – Segunda votação:
“Autoriza execução de obras de infraestrutura em loteamentos particulares e dá outras
providências.” 2- 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. Colocado em
Segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade em segunda discussão e
votação. PALAVRA LIVRE: Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Lembrou a
todos que no dia 11/04 será realizada a 9ª Conferência Municipal de Saúde, no Espaço
Cultural Prof. Maria Pinto, de 8:00hs às 17:00hs . Disse que se encontra nas mesas o
projeto 010/2019, que hoje esteve com o assessor jurídico e o mesmo informou que
não conseguiu emitir o parecer jurídico, é um projeto importante, pois se pretende
com a alienação desses imóveis poder fazer aquisição de manilhas para solucionar
diversos problemas na área urbana e rural do município não somente com referencia as
águas pluviais como também da rede de esgoto, locais esses que já foram mapeados,
que esteve visitando diversos locais, incluindo locais onde existe problemas na rede de
esgoto há mais de 30 anos, citando com como exemplo o problema do imóvel perto do
sitio do Sr. Wantuil Lanzoni que foi discutido na sessão da semana passada, e agora
está perto desses problemas serem solucionados, e pediu aos vereadores que assim que
o jurídico emitir o parecer analisem o projeto, para que na próxima semana o projeto
possa ser votado devido a importância. Palavra com o Presidente Jordão de
Amorim Ferreira: Parabenizou ao Prefeito por essas obras que estão sendo
realizadas, disse que a água de desce do morro do cristo e se acumula na praça e nas
ruas Coronel Américo Ladeira e Franklin Procópio, que esteve conversando com o
Prefeito com relação a essas duas ruas e ele disse que a Rua Franklin Procópio será a
próxima, evitando assim que a água se acumule também na Rua Coronel Américo
Ladeira, pediu o apoio de todos pois esse é um o projeto de suma importância para o
município. Com relação a Conferência Municipal de Saúde disse ter participado de
várias e aconselhou aos vereadores que participassem. Palavra com o Vereador João
Bosco Ferreira Pires: “Com relação ao que o vereador Guilherme falou, referente ao imóvel
próximo ao bairro Recanto da Lagoinha, conforme especificado em melhorias da
infraestrutura, creio que seria de grande importância, sendo este terreno próximo a lagoinha,
que fosse visto a questão dos moradores do bairro, já são vários os pedidos de providencias
para o bairro, é importante dar atenção a localidade, os moradores de lá sempre nos param nas
ruas nos questionando, sabemos que o executivo embora tenha autonomia para executar as
obras com a sua percepção de prioridade, o bairro Lagoinha é um local onde os moradores
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necessitam de uma atenção com certa urgência”. Palavra com o Vereador Guilherme de
Souza Nogueira: Disse ao vereador João Bosco ter sido muito bem lembrado, que
acompanha a questão que acontece no bairro, já está em vias de ser publicado o processo
licitatório para o calçamento do bairro, foi preciso alguns ajustes no projeto quando já estava
quase aprovado, janeiro e fevereiro algumas coisas ficaram paradas, é importante dizer que o
recurso já se encontra em conta. Um fato inédito na SETOP, demorou a ser aprovado, porque
o recurso não daria para calçar nem 500 metros de rua no município, o prefeito foi várias
vezes lá, buscando solução, e agora poderá calçar até cinco vezes mais do que poderia, o que
lhe deixa um pouco mais tranquilo, saber que encerraremos nossa legislatura com o bairro
Recanto da Lagoinha calçado, nesta questão do manilhamento algo que estiver faltando lá
será solucionado. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse
que teve a oportunidade de estar com ele para conversar sobre esta verba do calçamento, irá
tentar passar na próxima semana em números, acreditava que dará para calçar o bairro todo o
bairro. 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

____________________________
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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