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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1331/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 18 de Abril de 2017 .

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Abril de 2017, às 19:00 (dezenove horas), no
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência da Vereadora Dulcimar Prata
Marques, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Carlos
Alberto do Carmo Mattos, Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto,
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo,
Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves
Caetano. A Presidente Dulcimar Prata Marques declarou aberta a Reunião
Ordinária da Câmara Municipal. A seguir foi colocada em discussão e votação
as atas 1329/2017 e 1330/2017 de 11 de Abril de 2017, tendo sido as mesmas
aprovadas por unanimidade. Após a aprovação da ata, a Presidente solicitou que
o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Secretário da Mesa Diretora,
procedesse à leitura do Expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº
010/2017 do Executivo- “Cria o Programa de Fomento ao Desenvolvimento
Sustentável e de Combate a Pobreza e dá outras providências”. 2- Parecer do
Projeto de Lei 010/2017 do Executivo- Parecer nº 011/2017. Solicitante:
Câmara Municipal de Rio Novo/MG. Solicitado: Eduardo Rodrigues de Lima
OAB/MG 129.533. Assunto: Projeto de Lei nQ 010/2017. Trata-se de
solicitação, feita pela Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de
parecer acerca da legalidade do Projeto de Lei n Q 010/2017, de autoria do
Executivo Municipal, que "Cria o Programa de Fomento ao Desenvolvimento
Sustentável e de Combate a Pobreza e dá outras providências" Acompanha o
projeto, considerações onde o Prefeito Municipal aponta a necessidade de
aprovação, bem como a base legal para tanto. Como sabemos, ao Município
compete prover tudo aquilo que for de seu interesse local, criando normas que
visem sempre o bem estar de sua população, conforme dispositivo da Lei
Orgânica Municipal (LOM) que trata da competência, vejamos: "Art. 10 - Ao
Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse
e ao bem estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as
seguintes atribuições: 1- legislar sobre assuntos de interesse local;" Não restam
dúvidas de que o projeto ora apresentado, traz em seu bojo assunto de extremo
interesse local, quando seu objeto visa fomentar o desenvolvimento local e
também reduzir a população pobre da cidade. Essa intenção do Executivo
Municipal traduz preceitos contidos na Constituição Federal quando esta trata
dos princípios gerais da atividade econômica assegurando ao cidadão uma vida
digna, com justiça social reduzindo as desigualdades sociais e favorecendo
aqueles que desenvolvem suas atividades dentro do País. (art. 170 da CRFB) De
acordo com os ditames da Lei Orgânica Municipal é de competência comum do
Município, da União e do Estado o exercício das seguintes medidas: IIArt. 11
( ... ) I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
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democráticas e conservar o patrimônio público; 11 - cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; VIII fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; x combater as causas da pobreza, a vadiagem e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; (grifei) Assim,
percebemos que o projeto apresentado pelo Executivo Municipal suplementa a
legislação federal, adequando à realidade local (art. 12 da LOM) e não padece de
vícios regimentais, legais ou constitucionais e deve ser analisado pelo Plenário
da Câmara Municipal, cabendo aos nobres Vereadores as sua análise e a
deliberação quanto ao mérito. É o parecer, s.m.j. Rio Novo, 12 de abril de 2017.
Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. 3- Requerimento Nº 86/2017Autor: Jordão de Amorim Ferreira. À Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo Sra. Dulcimar Prata Marques. 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 revitalização:
patrolagem, limpeza e colocação de cascalho em pontos de fácil alagamento em
toda extensão da estrada que liga Rio Novo ao povoado dos Netos.
JUSTIFICATIVA: Moradores e produtores da região vêm se queixando da má
conservação dessa estrada. Estradas rurais são uma necessidade básica para
prover um fluxo regular de mercadorias e serviços de uma determinada
localidade. Permitem o desenvolvimento das comunidades por ela atingidas, por
conseqüência garantem a melhoria de sua qualidade de vida e agem ainda como
indutores de crescimento, proporcionando significantes benefícios sociais e
econômicos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de abril de 2017. Jordão de
Amorim Ferreira-Vereador proponente. 4- Requerimento Nº 87/2017-Autor:
Jordão de Amorim Ferreira. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo.
Sra. Dulcimar Prata Marques. 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 implantação de
grade de proteção na U.B.S. de Furtado de Campos e outras providências.
JUSTIFICATIVA: A unidade de saúde, de uso exclusivo dos moradores da
região, vem passando por desgastes e sinais de vandalismo. A colocação dessa
grade contribuirá para a conservação do patrimônio publico. Em visita ao posto
médico constatei a real necessidade de instalar grades de proteção, pois a U.B.S.
se encontra completamente desprotegida e contem objetos de valor que podem
ser facilmente subtraídos. Desta forma, este Vereador sugere que sejam
instaladas grades de proteção em torno da unidade de saúde acima citada, para
evitar maiores desconfortos e prejuízos a administração futuramente como,
roubos, furtos e depredação. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de abril de
2017. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador proponente. 5- Requerimento nº
88/2017- Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. À Presidente da Câmara
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Municipal de Rio Novo. Sra. Dulcimar Prata Marques. 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 em
caráter de urgência instalação de corrimão e iluminação na escada que liga a rua
Evaristo Braga a rua Dr. Gabriel Ribeiro Guimarães. JUSTIFICATIVA: “A
solicitação se faz necessária por ser um local muito utilizado pelos moradores, e
a falta de corrimão e iluminação pode acarretar o risco de acidentes”. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 17 de abril de 2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda
Vereador proponente. 6- Requerimento nº 089/2017. Autores: Vereadores
Emanuel Ayres, Eduardo Miranda e Jordão de Amorim Ferreira. A Exma. Sra.
Vereadora Dulcimar Prata Marques. DD. Presidente da Câmara Municipal de
Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma
do Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao
Executivo Municipal a seguinte solicitação: Prestar informações a esta Casa a
respeito de como está sendo cumprido o Acordo Tributário firmado com o
Município de Goianá, com referência ao Aeroporto Presidente Itamar Franco,
que estabelece a forma de participação dos Municípios (Rio Novo e Goianá) na
arrecadação do ICMS e ISS e emissão de alvarás. JUSTIFICATIVA: O acordo
citado acima refere-se ao Convênio de Participação Tributária firmado em 24 de
abril de 2002 entre as Prefeituras de Rio Novo e de Goianá, nos termos das Leis
804/2001 e 805/2001 de 03/09/2001, pelo Município de Rio Novo e 198/2001 e
199/2001de 03/09/2001, pelo Município de Goianá,
homologado pela
Secretaria de Estado da Fazenda Pública, de Estado de Minas Gerais, que
estabeleceram normas de participação tributária relativamente ao ISS e ICMS
na área considerada sítio aeroportuário, do Aeroporto Regional da Zona da
Mata. Nós vereadores recebemos informação do descumprimento deste
convênio, com alvarás de funcionamento e recolhimentos de impostos sendo
emitidos em nome apenas do vizinho Município de Goianá. Para fins de
responder aos questionamentos que nós, enquanto representantes dos rionovenses, recebemos, faz-se necessário este pedido de informações e
posicionamento oficial da Prefeitura Municipal de Rio Novo. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 17 de abril de 2017. Emanuel Ayres–PSB, Eduardo Miranda –
PP e Jordão Ferreira–PP. 7- Requerimento nº 090/2017. Autores: Vereadores
Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. A Exma. Sra. Vereadora
Dulcimar Prata Marques DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os
vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento
Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal
a seguinte solicitação: Manutenção no mata-burros na propriedade do Sr. José
Boscato, na comunidade rural da Cachoeira Santa. JUSTIFICATIVA: Faz-se
necessário atender esta demanda a pedido de produtores e residentes da referida
comunidade que trafegam por aquela estrada, para melhor atendê-los, além disso
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facilitará o fluxo de veículos na região e evitará que animais ultrapassem os
limites das propriedades. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de abril de
2017. Dionísio Dadalt–PT, Emanuel Ayres–PSB e Daniel Dias–Solidariedade. 8Requerimento nº 091 /2017. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel
Ayres e Daniel Dias. A Exma. Sra. Vereadora Dulcimar Prata Marques. DD.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem,
no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerem, ouvida a
Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação:
Providenciar para que, mesmo em feriados prolongados, haja recolhimento de
lixo ao menos nos estabelecimentos comerciais do município.
JUSTIFICATIVA: Em feriados prolongados, como ocorreu na última Semana
Santa, o recolhimento de lixo fica suspenso por muitos dias seguidos, o que
resulta em grande acúmulo de lixo nos comércios que necessitam fazer o
descarte diariamente, especialmente restaurantes, mercados e padarias. Faz-se
necessário este pedido para melhor atender a estes comerciantes, evitando o
acúmulo de lixo, que causa mal cheiro e atrai roedores e insetos. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 17 de abril de 2017. Dionísio Dadalt–PT, Emanuel
Ayres–PSB e Daniel Dias – Solidariedade. 9- Leitura das Leis Sancionadas: nº
1208/2017, nº 1209/2017, nº 1210/2017, nº 1211/2017, nº 1212/2017, nº
1213/2017, nº 1214/2017, 1215/2017 e nº 1216/2017. ORDEM DO DIA: 1Projeto de Lei nº 010/2017 do Executivo- “Cria o Programa de Fomento ao
Desenvolvimento Sustentável e de Combate a Pobreza e dá outras
providências”. Colocado em primeira discussão e votação, encaminhado para
parecer das comissões. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e
votação. 2- Requerimento Nº 86/2017- Autor: Jordão de Amorim Ferreira.
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade.
3- Requerimento Nº 87/2017-Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira:
“A senhora não colocou o requerimento em discussão e eu queria tecer um
comentário por quanto eu acho muito justo esse pedido do vereador e queria
também, se ele não fizesse questão, assinar junto com ele por quanto eu conheço
bem essa estrada e eu acho que por ser uma estrada que liga a sede a um
povoado, merece uma atenção redobrada, e a gente vê a situação porque eu
passo nessa estrada quase todos os dias, a gente vê o perigo que está correndo ali
aqueles produtores, aquelas pessoas que são usuários daquela estrada, por
quanto tem muitos caminhões que passam ali, que sai do asfalto lá dos netos
para vir aqui para Rio Novo, estão vindo aqui do Tabuleiro, Rio Pomba; não
sabem a situação da estrada e vem as vezes até andando fora do normal, ali
encontra com carros, charretes, e aquela nossa estrada ali infelizmente ela tem
lugar que você tem até que dá uma ré quando cruza com outro veículo, quanto o
mato tomou conta da estrada, a estrada lá está virando mesmo um trilho, então
4

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

eu acho muito justo, inclusive eu já levei o senhor prefeito lá, ele falou que era
uma das primeiras estradas que ia ser olhada, isso foi em fevereiro e ele ainda
não mandou máquina lá, eu pedi a ele e ele falou que depois que foi pro Mato
Negro com a máquina diz que choveu, os produtores reclamaram que deu
atoleiro, mas eu acho que aquela estrada lá não precisa nem patrolar ela agora,
mas devia pelo menos mandar a retro e tirar aquelas beiradas, aqueles matos que
estão fechando demais, abrir aquelas curvas, por lá alguém pra roçar aquelas
arvores, que tem um lugar lá que tem uma cerca viva, a cerca viva já fechou,
está fechando a estrada, servir como exemplo pra ele, queria até levar ele
novamente mas eu acho difícil, pra mostrar um proprietário que comprou uma
fazenda ali que foi do Dr. Lúcio, depois do Dr. Cândido, ele arrancou a cerca
viva, fez um desaterro na beirada, abriu a estrada, jogou cascalho por conta dele,
saibro por conta dele, eu acho que aquilo que é um exemplo, a gente vê que é
um cara que tem condição de ser um bom administrador, você vê que pra ele fez
aquilo que ta ali e vai lá pra ver que serviço que ficou, alargou a estrada, eu não
sei porque que até a platrol foi até lá na propriedade onde entra pra ele, mas não
seguiu pra frente, ta um estradão ali, então que servia de exemplo para nosso
Prefeito, pra ele olhar e ver, quem sabe ele copia e faça aquilo para frente,
porque eu esperava dele isso, inclusive eu fiz um mata burros numa entrada lá, o
mata burros ta lá até hoje, ta prontinho, que eu fiz, mandei fazer, coloquei ele, e
ele já falou comigo varias vezes que vai mandar a retro lá, para poder jogar uma
terra, aterrar as cabeceiras, para poder usar o mata burros e até hoje não mandou,
propus ele, eu vou num sábado pego a retro, eu vou pagar hora extra para o Zé
Luiz, você deixa ela ir lá? eu ponho o óleo na máquina. Pode. Quando cheguei lá
tinha funcionário dele lá, pessoas da confiança dele, falou que eu não podia
pegar a máquina, que a máquina tinha que ir para pastor não sei o que, eu peguei
e liguei pra ele e falei “pois é, eu não estou te entendendo, você marca comigo
uma coisa, cheguei lá e fiquei de cara grande, o cara lá falou comigo que a
máquina está com ele e que não podia” e até hoje; está lá o mata burros pronto
tem uns sessenta dias, isso vai aborrecendo a gente, ai fala que ele está falando,
conversando, mas não é, é a realidade para qualquer um ver, então quer dizer,
eu não estou aqui para criticar nem nada, porque a gente sabe a situação do
município, mas eu acho que num caso desse, nós temos a retro, eu vou pagar o
óleo, vou pagar a hora extra do funcionário da retro para ir lá, eu combinei com
o Zé Luiz, pode perguntar para ele, e chega lá estou pensado que está tudo certo,
manda a máquina para outro lado, depois na palavra livre eu quero fazer uns
comentários; então eu gostaria de assinar, por isso que eu acho muito justo esse
pedido seu, já era para ter feito isso, porque a quantidade de produtor que me
para nas estradas para falar, “Ô Valtinho, você é um vereador, vê isso aí para
nós, nós estamos correndo risco aqui nessa estrada”, outro dia eu falei isso com
ele, e ele falou que: eu vou passar a máquina na estrada, vai dar barro, aí eu
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falei, então põe a retro lá abrindo as estradas porque alguém passa lá vai ver, que
a estrada fechou, então tem que por primeiro uma retro lá porque tem capim,
então limpar e jogar aquilo para fora para depois passar a patrol, é isso que eu
tenho a dizer, e se o proponente vereador Jordão não fizer questão por quanto eu
estou vendo a necessidade, não só aquela como as outras, mas eu acho que
aquela ali merecia uma atenção especial, por ser o que eu disse aqui ante, liga a
nossa sede aqui ao povoado”. Após o vereador Jordão de Amorim aceitar o
pedido do vereador Ivalto Rinco o requerimento foi colocado em primeira e
única votação e aprovado por unanimidade. 4- Requerimento nº 88/2017Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 5 - Requerimento nº
089/2017. Autores: Vereadores Emanuel Ayres, Eduardo Miranda e Jordão de
Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado
por unanimidade. 6- Requerimento nº 090/2017. Autores: Vereadores Dionísio
Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única discussão
e votação. Aprovado por unanimidade. 7- Requerimento nº 091 /2017. Autores:
Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. PALAVRA
LIVRE: Palavra com o Vereador Emanuel Ayres: Convidou a todos para a
Solenidade Cívica nesta sexta-feira dia 21(vinte e um) de abril, às 8:00(oito)
horas a Loja Maçônica de Rio Novo vai proceder com o hasteamento da
Bandeira, na praça Cívica na sede da Loja Maçônica, e logo após dentro do
templo de reuniões Solenidade Pública em homenagem a Tiradentes, aos
Inconfidentes e comemoração de dez anos da fundação de um conselho da
Maçônaria Regional denominado Inconfidência Mineira. Palavra com o
vereador Daniel Geraldo Dias: Comunicou que mais uma vez foi conseguido
pra Rio Novo a campanha de prevenção do câncer da Fundação Cristiano
Varella, que acontecerá no período de 08 a 12 de maio de 2017, com os exames
P.S.A. e Papanicolau, solicitou a todos que ajudassem na divulgação, informou
que é uma parceira conseguida através do Dr. Wilson Batista, e que o exame é
gratuito. Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: “Eu quero tecer
um comentário aqui; é sobre os nossos requerimentos, a gente está vendo aí que
todos os vereadores estão trabalhando, e apresentando requerimento e pedido de
providência, nós estamos vendo aqui também que os projetos que o Prefeito
manda para essa casa estão sendo todos aprovados, não estão pedindo prazo,
estamos fazendo tudo para que dê tudo certo e que não atrase a administração do
nosso Prefeito, porque nós sabemos que os projetos, são projetos de grande
necessidade para o nosso município, mas eu quero tecer um comentário aqui
sobre os nossos requerimentos, que são muitos, nós estamos com quase cem
requerimentos, e eu queria saber dos senhores vereadores: -será que esses
requerimentos estão sendo atendidos? foi respondido mas, eu por exemplo fiz
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uns três, dos três que eu fiz, coisa simples, inclusive uma árvore para podar, ali
em frente ao quartel, que a mulher outro dia falou pra mim que acabou de crer
que vereador não vale nada mesmo, porque minha arvore está aí, acho que vai
ser preciso eu mesma subir para podar, e eu falei que podia deixar que eu iria
arrumar alguém para podar; a gente pede, faz o requerimento encaminha e a
árvore está lá do mesmo jeito, os galhos relando nas telha dela, relando na rede
elétrica em cima, e nada foi feito, quer dizer, a gente fica triste e escuta coisa
que as vezes a pessoa por não ter conhecimento do que é um vereador, acha que
o vereador pode chegar, que tem poder chegar e falar “amanhã você vai lá fazer
isso assim assim, você vai cortar”, eu falei para ela que quando eu for prefeito,
você vai me falar de manhã, de tarde, e se não puder ir de tarde vai a noite, falei
com ele, mas eu não vou ter esse poder porque vocês não vão votar em mim
para prefeito, porque o Sr. Helio era assim, dava uma cuspida no chão, uma risca
no chão, no outro dia estava lá, queira ou não queira tinha que ir mesmo, então
acabou esse tempo, aí eles falam assim que naquele tempo o lixo era puxado na
carroça de burro, pois é, mais um atraso, hoje tem caminhão, tem tudo; e outra
coisa que eu queria dizer também sobre esses entulhos de resto de obras, eu acho
que o prefeito deveria mandar recolher isso, nós temos a retro, hoje ta muito
fácil, põe a retro lá carrega o caminhão, e tem um lugar pra descarregar esse
entulho, esse entulho é um cascalho de primeira para nossas estradas, lugar mais
baixo, mais mole, lugar onde dá atoleiro, quer dizer vai depositando aquilo e
limpando a cidade, trazendo a cidade sempre limpa, sem entulho, e armazenando
para na época da chuva ter onde pegar o entulho e jogar num atoleiro, onde a
estrada está ruim, então eu acho que nós devíamos assentar com o Prefeito e
conversar com ele, eu sei ele vai falar, “Ah mas vocês acham que é muito fácil”,
mas é sim, tem a retro, tem os caminhões, mas uma hora extra ou duas que
pagar, ele tem que esquecer esse negócio que não quer pagar hora extra para o
funcionário, que infelizmente, qualquer uma empresa tem que pagar hora extra,
dependendo do que vai fazer, agora, tem que ser fiscalizado, tem que ter
pessoas encarregadas, para saber se a pessoa está cumprindo, se está
trabalhando, se está fazendo o que tem pra fazer , porque a hora extra eu acho
que é muito bem empregada, eu acho que tem que ser fiscalizada, não é pagar
hora extra para a pessoa ir para casa dormir não, tem que ter um bom
encarregado, para o encarregado cobrar, e prefeito não tem que chamar atenção
de funcionário não, quem tem que chamar atenção de funcionário é o
encarregado, põe uma pessoa competente que tem autoridade para chamar; que
quero assentar com o Prefeito, quero conversar, eu estou achando, ele é muito
bonzinho mas tem hora que não pode ser muito bonzinho não, tem horas que a
gente tem que ser igual meu irmão falava lá em Caçapava, ele perdeu a eleição
outra vez justamente por isso, porque com ele não tinha negócio não, o negócio
era diferente, ou vai ou racha, e eu acho que tem que ser assim, nós temos que
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administrar um município, como administra a nossa fazenda, a nossa
propriedade, isso é uma empresa como uma outra qualquer, e ele tem que tirar
isso da cabeça de não pagar hora extra, tem que pagar sim, tem que ser
fiscalizado se são necessárias as horas extras, porque pagar hora extra para
onerar, e funcionário receber mais está errado, mas se ele está produzindo, está
trabalhando, eu acho que é um dinheiro muito bem empregado, é isso que eu
quero dizer”. Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Parabenizou o vereador Daniel Dias pela iniciativa da Campanha de Prevenção
do Câncer, disse ser uma atitude muito louvável; perguntou com referência ao
requerimento nº 89/2017 se em algum momento a Prefeitura repassou para essa
casa informações de valores que são arrecadados através do Aeroporto
Internacional Presidente Itamar Franco, pois havia sido interpelado por um
munícipe sobre o assunto e não soube responder. Em resposta a Presidente disse
que já havia sido solicitado, inclusive haviam participado de reunião com o
Diretor do Aeroporto para tratar desse assunto, mas não obtiveram resposta, e
que o requerimento seria encaminhado ao Executivo. O Vereador Eduardo
sugeriu que se formasse uma comissão para irem ao Aeroporto e tentar levantar
esses dados. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata
Marques:Disse que os requerimentos que estão sendo colocados para votação,
na maioria das vezes se depara com algum item que vai requerer uma punição,
uma revisão, ou alguma coisa que envolva o código de postura, sugeriu aos
membros da Comissão de Legislação,Justiça e Redação Final, que se fizesse
uma reunião, para poderem estar revisando o Código de Postura. Palavra com o
vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse ao vereador Ivalto Rinco
que a Prefeitura fez a aquisição de uma motoserra, mas infelizmente ainda não
tem funcionário capacitado para executar o trabalho. Palavra com o vereador
Ivalto Rinco de Oliveira: “Só para esclarecer ao Eduardo, nós aqui,
principalmente o Eduardo, Dionísio, eu e Daniel, todos nós já trabalhamos com
motoserra, eu principalmente já trabalhei, tenho motoserra, eu acho que uma
motoserra, para o sujeito subir numa árvore, para desgalhar uma árvore tem que
saber quem é que vai, porque é muito perigoso, então eu acho muito mais fácil
um serrote, porque vai cortar é galho, podar é galho, uma motoserra é pra
derrubar pau, pau grosso, então eu acho muito perigoso, porque motoserra é
pesado, o sujeito já sobe lá em cima, se desequilibrar com a motoserra ligada, e
ela te pegar na perna, ela te escangalha para o resto da vida, então eu não sei, a
motoserra ta certa, a prefeitura tem que ter uma motoserra, vamos supor, tem
uma tempestade, cai um pau na estrada, tem que ter a motoserra pra contar o pau
que está deitado, agora podar árvore que ta lá em cima com motoserra eu não
aprovo”. Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse
que só estava informando, pois certas árvores terão que ser retiradas e a
motoserra será necessária para executar o serviço. Palavra com o vereador
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Daniel Geraldo Dias: Disse como Presidente do Sindicado Rural, que foi
pedido o curso de roçadeira e motoserra, e caso seja aprovado pelo SENAR a
Prefeitura pode estar indicando pelo menos dois funcionários para fazerem o
curso. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Convidou o
vereador Ivalto Rinco de Oliveria para que assinasse com ele mais alguns
requerimentos no mesmo teor que o requerimento nº86/2017. Não havendo mais
nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara
Municipal, ordenando antes que se lavrasse a presente ata.

___________________________
Carlos Alberto do Carmo Mattos

____________________________
Daniel Geraldo Dias

_____________________________
Dionísio Da Dalt Netto

____________________________
Dulcimar Prata Marques

___________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

____________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo

______________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

_____________________________
Pedro Gonçalves Caetano

9

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

10

