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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1490/2020
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04 de Fevereiro de 2020

Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2020, às 19h00min no “Plenário
Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Guilherme de Souza
Nogueira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel
Geraldo Dais, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz
Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, João Bosco
Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira. Ausente o Vereador Ivalto Rinco de
Oliveira. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal.
Solicitou dispensa da leitura das Atas nº 1485, 1486, 1487 e 1488 de 2019 que
foram colocadas em primeira e única discussão e votação. Aprovadas por
unanimidade dos vereadores presentes. A seguir o Presidente solicitou que se
procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº
001/2020. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Ao Exmo. Sr. Vereador
Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja atendido pela Mesa Diretora
desta egrégia Casa a seguinte solicitação. - Solicito que após aprovação do
plenário seja agendada Audiência pública com a presença de Diretores e
Representantes da COPASA. Justificativa: A realização da Audiência Pública
visa debater a atuação da COPASA no município e a mesma possa prestar
esclarecimentos, com a presença da população, uma vez que a empresa é pauta
frequente durante as reuniões plenárias. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 03
de fevereiro de 2020. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 2Requerimento nº 002/2020. Autor: Guilherme de Souza Nogueira. Exmos. Srs.
Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve, no
uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a
Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Reitera requerimento verbal da sessão do dia 26.06.2019 – em anexo.
Justificativa: A reitera se faz necessária devido o requerimento até a presente
data não ter sido atendido e estar sendo procurado pelos moradores bairro. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 03 de fevereiro de 2020. Guilherme de Souza
Nogueira -Vereador Proponente. 3- Requerimento nº 003/2020- Autor:
Guilherme de Souza Nogueira. Exmos. Srs.Vereadores da Câmara Municipal de
Rio Novo. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo
Municipal as seguintes solicitações para o Distrito de Furtado de Campos: 1Troca dos pranchões da ponte seca existente em frente a Fazenda Meia Laranja
no trecho Furtado de Campos/São João Nepomuceno (antigo leito da rede
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ferroviária); 2- Troca dos pranchões da ponte sobre o Rio Novo depois da
Fazenda Meia Laranja (vizinho a referida Fazenda se propôs a doar os eucaliptos
para a confecção dos pranchões). 3-Limpeza das margens da estrada que liga
Rio Novo/Furtado de Campos/São João Nepomuceno; 4-Limpeza urgente do
córrego que corta o Distrito de Furtado de Campos até a Fazenda Maranata e
variante até a propriedade urbana da Sra. Vera Lúcia; 5- Instalação de dois
braços de luz nos postes existentes na Rua José Nogueira Filho em frente a Casa
de Turma; 6-Recuperação da iluminação central, meio fio e bancos da Praça
Manoel Rodrigues Silva; 7- Instalação de uma fotocélula na plataforma da
Estação (a luz fica acesa dia e noite); 8- Reposição das telhas retiradas do
telhado do prédio da Estação Ferroviária (a água está danificando o prédio); 9Limpeza da curva de nível existente na parte de traz de algumas residências,
onde há alguns anos ocorreu deslizamento de terra; 10-Calçamento e poda das
árvores morro da Igreja;11-Instalação da academia ao livre; 12-Limpeza na parte
de traz da estação ferroviária para instalação do parque infantil; 13-Reforma do
Posto de Saúde (pintura, troca das portas, troca de vidros, instalação de grade de
proteção e reparo na caixa do medidor de energia); 14-Reparo no prédio da
Escola Carmem Mendonça (instalação de fechaduras e trava nas janelas); 15Calçamento no seguimento da rua Francisco Chagas Damasceno até o final da
Rua Nicodemos Pereira da Silva (rua do Bambu). 16- Providenciar as peças
necessárias para ligação da água nas residências; Justificativa: Várias das
solicitações acimas já foram encaminhadas anteriormente ao executivo. São
providências necessárias para o bem estar e segurança dos moradores do
Distrito. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 03 de fevereiro de 2020. Guilherme
de Souza Nogueira-Vereador Proponente. 4- Requerimento nº 004/2020.
Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Ao Presidente da Câmara Municipal de
Rio Novo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. 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 seja feito
com a Secretaria de Justiça do Estado no sentido de viabilizar a doação do
prédio localizado na Rua Dona Rita. Justificativa: O referido prédio que
anteriormente abrigava a cadeia pública, se encontra abandonado, a doação do
mesmo seria de grande valia para o munícipio, evitando despesa com aluguel,
como por exemplo do local que abriga a Delegacia de Polícia. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 03 de fevereiro de 2020. Eduardo Luiz Xavier de MirandaVereador proponente. 5- Requerimento nº 005/2020. Autor: Eduardo Luiz
Xavier de Miranda. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr.
Guilherme de Souza Nogueira. 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 seja feito a Copasa
o pedido de devolução do prédio situado a Av. Governador Valadares ao lado do
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nº 235. Justificativa: O Prédio não esta sendo utilizado pela empresa há mais de
10 anos, podendo o mesmo ser útil para o município.Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 03 de fevereiro de 2020. Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereador
proponente. 6- Leitura do Ofício nº 029/2020 do Gabinete do Prefeito
Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 97/2019 e 99/2019.
7- Leitura do Ofício nº 030/2020 do Gabinete do Prefeito Municipal: que
responde aos requerimentos dos Edis de nº 98/2019. 8- Leitura do Ofício nº
031/2020 do Gabinete do Prefeito Municipal: que responde aos requerimentos
dos Edis de nº 100/2019 e 103/2019. 9- Leitura do Ofício nº 032/2020 do
Gabinete do Prefeito Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de
nº 134/2019. 10- Leitura do Ofício nº 033/2020 do Gabinete do Prefeito
Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 127/2019. 11Convite: A Câmara Municipal de Ubá convida para o Encontro de Vereadores
que acontecerá no dia 07 de fevereiro de 2020 no Plenário verador Lincoln
Rodrigues Costa tendo início às 16hs e encerramento às 19h30min. 12: Leitura
de Ofício: Ofício nº 005/22/CMSJN Que encaminha cópia da representação que
a Camara Municipal de São João Nepomunceno encaminhou ao DEER-MG
solicitando providencias urgentes na MG-126, dando conhecimento e pedindo
que esta casa tome as medidas que acharem pertinentes. ORDEM DO DIA: 1Requerimento nº 001/2020. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Disse que esta casa já fez diversas tentativas para solucionar os
problemas com relação a prestação de serviço que a empresa oferece ao
município, tanta no atual mandato quanto nos anteriores já estiveram em Belo
Horizonte buscando soluções, inclusive no ano anterior foi feito abaixo
assinado, disse que já chegou ao seu conhecimento que munícipes dizem que os
vereadores vão a Belo Horizonte para fazer lanche e não volta com nenhum
solução, mediante tudo isso achava mais que justo chamar os representantes da
empresa juntamente com a população para que seja esclarecido todos esses
problemas, e contava com a aprovação de todos pra a realização dessa
audientecia pública. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Disse que hoje esteviram no gabinete do prefeito representantes da
Copasa, que estava presente no momento e participou da reunião, que foi
entregue a eles um ofício com diversas reivindicações, disse ainda que houve
um avança com relação ao serviços de tapa buracos feito pela prefeitura, e já
esta em fase final a lei para o ressarcimento por esse serviço, outro serviço que
será realizado de imediato é a troca da rede de água da Av. Governador
Valadares; referente a troca do local de captação de água foi dito que houve uma
mudança de engenheiro e está sendo feito um estudo a transferir a captação para
o rio Caranguejo, quanto a bomba, já existe uma reserva. Palavra com o
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Comentou que há algum tempo atrás
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houve um probrema na bomba e faltou gua em diversos pontos do município,
queele e o vereador João Bosco estiveram no escritório da Copasa e o
encarregana da época lhes disse que não tinham obrigação de ter bomba extra,
eles tem obrigação de trocar quando estraga, mas o tempo que irá demorar não
era um problema dele, achou tal atitudo uma falta de respeito com o povo, e a
audiência publica servirá para que a empresa fique frente a frente com a
popupação. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Disse que o prefeito solicitou também dos diretores da Copasa a reativação do
poço artesiano existente na antiga parmalet. Colocado em primeira e úncia
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 2Requerimento nº 002/2020. Autor: Guilherme de Souza Nogueira. Colocado
em primeira e única discussão. Palavra com o Presidente Vereador
Guilherme de Souza Nogueira: Disse que esta fazendo a reitera a pedido de
alguns moradores que relataram que carros e principalmente motos estão
passando em alta velocidade, e foi devido ao problema ainda não ter sido
solucionado que tomou a iniciativa deixando livre para aquele vereador quiser
assinar também o requerimento. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3- Requerimento nº
003/2020. Autor: Guilherme de Souza Nogueira. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: sugeriu que
fosse acrescentado ao requerimento a instalação de um repetidor de celular no
Distrito de Furtado de Campos. Palavra com o Presidente Vereador
Guilherme de Souza Nogueira: Disse que se o Vereador Jordão de Amorim
estivesse de acordo, após a votação, colocará a solicitação em votação como
requerimento verbal. O que foi aceito pelo vereador. Colocado em primeira e
única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 4Requerimento nº 004/2020. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocada
em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda: O vereador fez uso da palavra para dizer que é
inadmissível um prédio de tamanha beleza ficar fechado, podendo ser útil ao
município que paga aluguel de outro imóveis . Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 5Requerimento nº 005/2020. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado
em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier
de Miranda: Disse que hoje na reunião com diretores da Copasa fez o pedido
verbalmente, e foi solicitado que fosse encaminhado um oficio, disse ainda que
o prefeito concordou e esse é mais um prédio que pode ser útil ao muncípio.
Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Solicou
permissão para assinar o requerimento. Palavra com o Vereador Eduardo
Luiz Xavier de Miranda: Deu permissão para que o presidente assinasse com
ele o requerimento e disse que o vereador que quiser pode também assinar.
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Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. O presidente antes de encerrar a ordem do dia usou a
palavra para dizer que na sessão extraordinária do dia 17 de janeiro onde foram
formada as comissões permanentes, ficou acordado que mediante a ausência de
três vereadores e dois deles terem manifestado interesse em fazer parte de
algumas comissões, que na primeira sessão ordinária seria reaberta as
discussões, dando a efetiva responsabilidade a cada um, e também a
representação partidária garantida pelo Regimento Interno; perguntou aos
vereadores se gostariam de manifestar a vontade de participar em alguma das
comissões agora ou após o termino da sessão em comum acordo com os demais
vereadores fazerem um debate para que seja indicado para a proxima reunião.
Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: Disse
que lendo a ata da sessão do dia 17.01, viu uma referencia quanto não ser mais
aceito comunicações via Whatsaap, mediante a sessão plenária e a ausência nela
serem importantes, o vereador que precisar se ausentar deve sim comunicar de
meio mais formal, concordava apesar de ser uma falicidade no dia a dia.
Acreditando na sensatez do nobres vereadores, e que esse consenso irá se
concretizar, inclusive atendendo a proporcionalidade de representação partidária
nas comissões que já é utilizada como princípio não somente na Câmara Federal
como nas Municipais e Estaduais, a discussão e manifestação poderia ser feita
após a sessão. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza
Nogueira: Fez uso da palavra para dizer que após a sessão farão a discussão e
deliberação com referencia as comissões. Convocou para o dia 18 de fevereiro
uma sessão extraordinária, para votação das contas do executivo do exercício de
2016, disse que posteriormento o Vereador Ivalto Rinco hoje ausente será
comunicado. Informou ainda que está inscrito para fazer uso da palavra o
Senhor Wander do Nascimento Ferraz e o assunto a ser tratado era sobre a
Empresa ENERGISA. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão
de Amorim Ferreira: Solictiou que fosse registrado em ata a resposta do
executivo ao ofício que ele e a Vereadora Dulcimar P. Marques fizeram no final
do ultimo ano solicitando a aquisição de um monitor cardíaco para o Anexo, o
qual foi respondido que está sendo providência a compra, deixando registrado
também o agradecimento por atenter a solicitação. Em seguida o Presidente
passou a palavra para Sr. Wander do Nascimento Ferraz. Palavra com o Senhor
Wander do Nascimento Ferraz: Cumprimentou a todos os presentes e
agradeceu a oportunidade de estar fazendo uso da palavra. “Disse que o
assunto que lhe trazia hoje a esta casa juntamente com alguns membros da
comunidade da Cachoeira Santa era a falta de energia ocorrida no ultimo final
de semana, com início às 16hs de sábado e só retornando após um longo
período, na sua residência o retorno se deu no domingo às 10hs, que quando
ligava para o atendente ele dizia que a energia voltaria em três horas, que ele
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tem produtos no freezer pois vende peixe, mandioca, frango e outros derivados,
que na espectiva da energia retornar nem ele nem os demais produtores levaram
seus produtos para serem armazenados em outro local; no Hotel Fazenda, na
propriedade do Sr. João Carlos, ana parte do pesqueiro, a energia voltou mais
rápido, para ele somente no domindo e para o Sr. Orestes do Sitio Camonge a
voltou hoje terça-feira, com tudo isso o Senhor Lourido com quase noventa
anos precisou transportar água do ribeirão para colocar para o gado, que estão
tão somente pedindo respeito pelos consumidores, não somente os produtores
rurais, mas os consumidores da área urbana também, disse ainda que se é
possível arrumar o problema em duas horas ou dois dias, que façam, mas
avisem, para que possam tomar as providências de armazenar os produtos em
outros locais, pois existem diversos produtos que são perecíveis, e que foram
perdidos, e pergutou como fazer agora no que se refere aos produtos perdidos,
disse que a comunidade da Cachoeira Santa é responsável por 70% da merenda
escolar, o Hotel Fazenda gera emprego, renda e lazer, e estava cheio de
hospedes, tem também o pesqueiro do Portela, assim como as demais
propriedades, citou como exemplo a propriedade de sua mãe que tem, a
produção de fubá, pó de café, tem uma granja com galinhas, e produtores que
produzem outros alimentos, e comentou que quando atrasam três dias no
pagamento da conta a companhia avisa que estão em atraso, gostariam de ter a
companhiam informando a eles que vai faltar energia, que estão trabalhando
para regularizar e o prazo que levará para fazer esse reparo, que fica complicado
dessa forma que vem acontecendo pois os produtores já lutam com os
intempéries do tempo, muita chuva de vento, e as vezes árvores caem na rede
elétrica, mas não justifica ficar tanto tempo sem energia, e que estavam aqui
hoje para pedir a ajuda dos vereadores para que encaminhem um ofício para a
empresa solicitando que quando ocorrer falta de energia por tempo mais
prologanda seja informado ao consumidor de maneira respeitosa. Pediu que
fosse tomanda também alguma atitude com relação a operadora de telefonia
Vivo, que qualquer vento ou chuva, fica sem sinal, e assim ficam sem energia, e
sem comunicação, que sabem que existem inteperes, mas empresas de grande
porte tem que ter seus recursos para atender uma emergência. Ainda com
referencia a Energisa disse estar acontecendo muita queda de energia, que no
seu entendimento as redes necessitam de manutenção, são muitas árvores e a
empresa não tem feito manutenção, em vários locais as árvores estão
enconstanto nos fios. Comentou com relação a uma rede de telefonia particular
que passa pelo Lazaredo indo para a propriedade do Sr. Mario Gomes, onde os
postes ficam na beira as estrada, que na época comentou que os postes estavam
sento instalados muito raso e muito no caminho, mas continuou da mesma
forma, hoje próximo a sua propriedade um desses postes está seguro somente
pelos fios podendo causar serio acidadente, e esses postes impedem que a
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prefeitura quando passa a maquina na estrada faça um trabalho bem feito,
sugeriu façam a retirada desses postes um vez que o telefene que utilizava essa
rede se entra desativada. Agradeceu a oportunidade e desejou a todos um ano
maravilhoso com muito projetos para Rio Novo. Palavra com o Presidente
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Agradeceu a manifestação do Sr.
Wander Ferraz, disse que este foi um tema que neste final de semana deixou as
pessoas revoltadas com a Energisa, o Distrito de Furtado de Campos ficou mais
de 48hs sem energia elétrica, comentou que mora na saída de Rio Novo uma
senhora de 90 anos, que ficou sem energia elétrica por mais de 72hs, e isso é um
situação revoltante, que ligou para o 0800 da Energisa no sábado quando ainda
só tinha 24hs sem energia, um atendente extremamente grossa e desumana disse
que havia outras prioridades, que 24hs sem energia não era prioridade, e havia
outras prioridades com pessoas doentes, como ela poderia saber que Furtdo de
Campos não havia pessoas doentes, não havia crinças e idosos, que foi tratado
pela atendente de uma antiprofissional, e já deixou de ser indignação, ficando
realmente uma revolta, pois como disse o Sr. Wander se passar um dia de
atraso, mandam aviso de desligamento da luz, e estão falando de uma empresa
que anuamente apresenta resultado de bilhões de lucro, estão falando de uma
estatal, estão falando de uma empresa privada que lucra bilhões; se todos os
anos sabem que com a chegada das chuvas acontece esses problemas, porque
não podem reduzir seus lucros reforçando suas equipes para atender essas
demandas? Que fica até ressentido em falar pois os funcionários lotados aqui no
município, fazem de tudo para atender e não deixar acontecer, mas eles tem seus
limites, são quatro funcionários para atender a grande área rural e a Energisa só
pensando nos lucros não reforça as equipes, que antes do Senhor Wander pedir a
palavra já havia penasado com base no acontecimento de Furtado de Campos, e
dessa senhora de 90 que havia citado, em fazer uma moção de repúdio, uma
moção repudio contra a empresa ganha destaque, pois o nome dela vai para a
mídia, para o site da Câmara, juntamente com um ofício, contando que a
populçao de Rio Novo com os seus representantes repudiam a ação temerária
desta empresa. Solicitou ao produtores presentes e os demais prejudicados da
região que tragam até na sexta-feira copia da conta de luz para que sejam
anexadas a moção de repúdio, pois nela consta a UC- Unidade Consumidora, e
através da UC eles conseguem identificar cada um, que já está com a copia da
conta da Senhora de 90 anos e irá pegar dos moradores de Furtado de Campos, e
essas copias ajudaram encorpar a moção de repúdio. Palavra com o Senhor
Wander do Nasciento Ferraz: Disse que irá ver isso com a comunidade,
inclusive tem os áudios que foram trocados no grupo de whatsaApp que a
comunidade tem, disse ainda que citou sobre o problema com os animais, mas é
preciso lembrar que na comunidade também existem crianças, e uma casa com
criança sem água e sem televisão, fica muito complicado. Palavra com o
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Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Com referencia a
Operadora de Celular Vivo, se houver alguma manifestação na casa com relação
as falhas da empresa poderão reiterar, quanto a problema dos postes, irão tentar
verbalmente resolver essa semana e caso não consiga, será formalizado um
pedido de providência. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse
que no ano anterior tiveram um problema parecido na comunidade do
Carangueijo onde os produtores perderam quatro mil litros de leite do tanque
comunitário, e estão movendo uma ação contra a Energisa, na ocasião eles não
passaram a informação para a equipe de plantão, que no dia do ocorrido ele
ligou para a Energisa e a responsta era que já havia sido resolvido a situação,
procurou a equipe local e eles não tinham recebido a ordem, existe uma falha da
empresa, sabem que no período de chuva a demanda é grande, mas como o
funcionário de plantão vai atender se não for comunicado, disse ainda que na
reunião que tiveram na Energisa a qual a maioria dos vereadores estiveram
presentes, onde foi mostrado dados estatisticos, e ficou acordado de que seria
feito um trabalho nas redes, até o momento não ficou sabendo se foi ou não
realizado. Disse aos representantes da comunicadade da Cochoeira Santa
presentes que o processo está em andamento, já tiveram a primeira audiência,
não houve acordo, mas tem sido bem resolvido a questão de energia naquela
região e se colocou a disposição para ajudar no que precisarem. Palavra com o
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O Vereador disse que na região
do Corrego dos Anjos, a limpeza não foi feita de acordo, mas o fornecimento de
energia melhorou, mas não está 100%, e sugeriu que seja feito requerimento
solicitando limpeza das linhas assinado por todos os vereadores. Palavra com o
Senhor Wander do Nascimento Ferraz: Disse ao Verador Daniel Dias que
não irá dispensar a ajuda dele e irá conversar com a comunidade sobre o
assunto, disse ainda que todo o período que ficaram sem energia o Sr. Orestes e
outros membros da comunidade estavam informando onde era o ponto que
estava com problema, que havia caído uma árvore próximo da propriedade dele.
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: O Vereador disse que a revisão
das redes precisam ser feita na sua totalidade, pois em todas as comunidades
exitem ávores enconstando nos fios. Palavra com o Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Fez uso da palavra para dizer que quando estiveram na
Energia lá eles usaram de ilusionismo, pois mostraram um empresa que não
existe, que lhes foi prometido uma vistoria com drone em todos os pontos
críticos, e limpeza de todas as áreas, principalmente as rurais, os pontos que
foram limpos, que fez o serviço foram os produtores da região, o que fizeram foi
somente desligar a rede para os produtores fazerem a limpeza, disse ainda que
dentro da área urbana mesmo existem problemas, citou uma arvore proxima do
Forum que quando os caminhões passam ela balança enconta nos fios solta
faíscas, e o mesmo acontece no bairro Nova Aurora em uma figueira que quando
8

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral-/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

chove ela encosta nos fios, e todos já fizeram reclamações, já foi encaminhado
ofício e a empresa não tama providência, faltando com o respeito com a
população, assim como também faz a Copasa. Palavra com o Senhor Wander
do Nascimentos Ferraz: Disse que mediante a fala do vereador, pode ser uma
sugestão para a empresa que com a orientação deles os produtores rurais
poderiam ajudar fazer essas manutenções, mas pedem que façam o que é
obrigação deles, pois são pagos para isso, mas se for para evitar que isso
continue ocorrendo podem fazer uma força tarefa e ajudar. Palavra com o
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Usou a palavra para
dizer ao senhor Wander Ferraz que irá aguardar até sexta-feira, para que
consigam trazer copía das contas de energia dos produtores da região para que
seja juntada a moção de repúdio que será colocada em pauta para votação na
proxima sessão e dentro dessa moção estar questionando em que o contribuinte
pode ajudar a empresa para que essas ocorrências não voltem a acontecer, pois a
população é cliente da Energisa, e cliente precisa ser respeitado, ter seu produto
fornecido pois paga por ele, não recebe nada de graça. Agradeceu ao Senhor
Wander Ferraz e demais presentes, disse ser muito bom escutar a população, e
assim poder mostrar as ações que conseguem fazer através do Poder Legislativo
buscando soluções para o comunidade. Palavra com o Senhor Wander
Nascimento Ferraz: Mais uma vez agradeceu a oportunidade e disse que a
comunidade estará pronta para junto com esta casa estarem atentos e assim
alcançarem seus objetivos. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de
Souza Nogueira: Informou aos ao vereadores que a listagem com as comissões
se encontra disponível em sua mesa, para que após a sessão conforme acordado,
seja feito as modificações. Palalvra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: O Vereador usou a palavra para se desculpar com a Sra. Geruza que
se encontrava presente na sessão, justificando que no ano anterior sua filha
ganhou um prêmio no campeonato de redação e está casa fez uma moção de
aplauso, ele pediu que fosse confeccionada uma placa para homenagea-la, mas
infelizmente a mesma não foi entregue, e pediu ao Presidente que se for possível
fosse feito este ano, por ser merecedora e também um incentivo a educação. O
presidente concordou com a solicitação do veredor Jordão Amorim e disse que
será parovidência a homenagem. 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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__________________________
Dionísio Da Dalt Netto
___________________________
Dulcimar Prata Marques
__________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda
__________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo
__________________________
Guilherme de Souza Nogueira
_________ausente___________
Ivalto Rinco de Oliveira
__________________________
João Bosco Ferreira Pires
___________________________
Jordão de Amorim Ferreira
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