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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1364/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 24 de outubro de 2017.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro de 2017, às 19:30 (dezenove
horas e trinta minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência da
Vereadora Dulcimar Prata Marques, reuniram-se em Sessão Ordinária os
seguintes Vereadores: Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Eduardo
Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco
de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira. A
Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques declarou aberta a Sessão
Ordinária da Câmara Municipal, colocada as atas nº 1361/2017, nº 1362/2017
em discussão e votação, aprovada com a abstenção do vereador João Bosco
Ferreira Pires que ainda não havia retornado ao legislativo, ata de nº 1363/2017
colocada em discussão e votação, aprovada com abstenção do vereador Pedro
Gonçalves Caetano que se encontrava ausente na sessão, passando a seguir para
a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento Nº 205 /2017
Autor: Jordão de Amorim Ferreira. A Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. Sra. Dulcimar Prata Marques. O Vereador que abaixo assinado subscreve,
requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao
Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho: Solicito ao
executivo, sejam adotados procedimentos com vista a efetivar a doação do
imóvel onde esta sediada o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de
Barrabás. JUSTIFICATIVA: A Escola de Samba Unidos de Barrabás iniciou
seus desfiles em 1978 na Praça Marechal Floriano Peixoto. Desde aquela época,
o azul e branco da escola traz alegria aos membros, ao povo rionovense e
milhares de turistas que prestigiam o famoso carnaval de Rio Novo. Não restam
dúvidas, de que a escola de samba sempre contribuiu para que nosso carnaval se
tornasse uma referência em Minas Gerais e quiçá no Brasil. Sendo assim, a
doação será de grande importância para a escola, uma vez que proprietária do
imóvel poderá investir em melhorias na estrutura viabilizando a realização de
eventos para arrecadar fundos para a realização de desfiles e outros. Como
forma de contribuir para o melhor entendimento da pretensão, segue em anexo,
cópia de um croqui do imóvel que deverá ser desmembrado antes da doação,
bem como copia de seu registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rio
Novo. Rio Novo, 16 de outubro de 2017. Jordão de Amorim. 2- Requerimento
nº 206/2017. Autor: Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. 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 do executivo providência com relação a esgoto a céu
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aberto na rua Herenice Gonçalves da Cruz em frente ao nº 250 - Bairro Água
Branca. JUSTIFICATIVA: Os moradores da região vem se queixando que a
rede que tinha o intuito de drenar águas pluviais está trazendo dejetos. A
proposição se justifica pela necessidade de acabar com o problema do esgoto,
que corre a céu aberto, podendo trazer doenças às pessoas que residem nas
proximidades, como também atender a constante solicitação dos moradores, que
estão exigindo que seja tomada uma providência. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 18 de outubro de 2017. Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves
Caetano -Vereadores Proponentes. 3- Requerimento nº 207/2017. A Presidente
da Câmara Municipal de Rio Novo. Sra. Dulcimar Prata Marques. Os
Vereadores que abaixo assinado subscrevem, requerem que após tramitação
regimental, seja enviada a solicitação abaixo a Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - COPASA: 1) Reativar os poços Artesianos; 2) Avalie outras
formas de captação que não seja do Ribeirão do Calixto; 3) Avalie a
possibilidade de ter um responsável no escritório da empresa no município.
JUSTIFICATIVA: Todos os anos no período da seca o número de reclamações é
muito grande, o Ribeirão do Calixto diminui o volume de água ao extremo,
também existem alguns poços artesianos que estão sem uso, e ativados a oferta
de água aumenta. Quanto ao responsável da COPASA é extremamente
necessário que durante a semana tenha alguém para que se possam receber as
reclamações existentes. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 de outubro de
2017. Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Jordão de Amorim Ferreira, Dulcimar
Prata Marques, Dionísio Da Dalt Netto, Daniel Geraldo Dias, Emanuel Ayres
Costa Sêmedo do Carmo, João Bosco Ferreira Pires, Pedro Gonçalves Caetano
e Ivalto Rinco de Oliveira. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento Nº 205 /2017
Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão.
Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Leu a história do
Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Barrabás e disse que o terreno
onde está instalada a sede do GRES Unidos de Barrabás deveria doado a escola
por ser ela um patrimônio cultural do Município. Palavra com o Vereador
Eduardo Xavier de Miranda: Parabenizou o Vereador Jordão de Amorim
pelo requerimento e disse que para ele o terreno sempre foi do GRES Unidos de
Barrabás, e era uma honra estar votando o referido requerimento. Colocado em
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 2- Requerimento nº
206/2017. Autor: Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano.
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade.
3- Requerimento nº 207/2017. A Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. Autores: Todos os Vereadores. Colocado em primeira e única discussão.
Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Fez uso da palavra
para dizer que apesar da chuva não deixassem o assunto cair no esquecimento,
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que a COPASA precisa ter uma outra opção para o período de estiagem, que
inclusive estão abastecendo caminhões e levando água para o município de
Goianá. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade.
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:
Usou a palavra para agradecer ao Sr. Herus Dafnis por ter feito gratuitamente a
planta para o GRES Unidos de Barrabás, agradeceu também ao vereador
Eduardo Miranda por ter alertado quanto a situação do terreno utilizado pela
Escola. Palavra com o vereador João Bosco Ferreira Pires: Parabenizou ao
Vereador Eduardo Miranda por ter passado a informação sobre a situação do
terreno utilizado pelo GRES Unidos de Barrabás, e também ao Vereador Jordão
Amorim pelo requerimento, disse que assim como a GRES Mocidade
Dependente de Rio Novo tinha a sua sede legalizada, achava mais que justo o
GRES Unidos de Barrabás ter a posse do terreno onde se encontra construído a
sua sede. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Solicitou que
fosse encaminhado ao Executivo um ofício requerendo que seja colocado mais
um latão para coleta de lixo em frente a Escala Municipal Carmem Mendonça
de Araújo no distrito de Furtado de Campos, os moradores estão reclamando do
acumulado de lixo uma vez que a coleta na localidade é feita somente uma vez
por semana, se desculpou pelo atraso, atraso este que não o permitiu participar
da reunião onde a pauta era a prestação de contas da administração anterior, e
solicitou da presidente que esclarecesse sobre o parecer do tribunal de contas,
pois achava difícil votar contra um parecer do tribunal de contas, uma vez que
ele aprovou as contas. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata
Marques: Disse ao vereador Ivalto Rinco, que o Dr. Eduardo Rodrigues Lima,
assessor jurídico da casa, esteve presente na reunião extraoficial que aconteceu
hoje às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos) para auxiliar referente ao prazo
para votação da prestação de contas do exercício de 2015 da Sra. Maria Virginia
do Nascimento Ferraz, Prefeita da Administração anterior, que o Dr. Eduardo
Lima deixou bem claro que o parecer do Tribunal de Contas não tem ressalvas,
que as contas foram aprovadas tanto pelo Tribunal de Contas como pelo
Ministério Público de Contas, mas que isso não quer dizer que não haja
irregularidades a serem apontadas, e ele estará oficializando ao executivo a
decisão desta casa, sendo assim a prestação de contas do exercício de 2015
entrará em pauta para votação na próxima sessão. Palavra com o Vereador
Ivalto Rinco de Oliveira: Disse que não teve oportunidade de ler o parecer e
gostaria de saber se o Tribunal de Contas aprovou as contas parcialmente ou na
sua totalidade. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata
Marques: Disse ao Vereador Ivalto Rinco que o Tribunal de Contas aprovou as
contas na sua totalidade e sem nenhuma ressalva, e agora cabe aos membros
desta casa fazerem suas analises, disse ainda que caso os vereador tenham
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duvida, o Dr. Eduardo Lima que ainda se encontrava na casa e poderia
esclarecer. Palavra com o Sr. Rodrigo Faria Presidente do GRES Unidos de
Barrabás: Agradeceu a todos e disse que é uma conquista muito importante
para a escola que sempre contribui para abrilhantar o carnaval do município.
Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: Perguntou
ao vereador Ivalto Rinco se referente a sua solicitação para colocação de mais
um tambor para coleta de lixo em frente a Escola Carmem de Mendonça Araújo
em Furtado de Campos, ele gostaria que fosse encaminhado um ofício ao
executivo, ou em forma de requerimento para entrar na próxima sessão. Palavra
com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Em resposta a presidente o vereador
disse que gostaria que fosse encaminhado através de ofício. Palavra com a
Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que ira solicitar a
secretária que encaminhasse o ofício, disse ainda que gostaria de informar a
todos que o requerimento que deu entrada nesta casa solicitando colocação de
tambores para coleta de lixo no final da rua Tenente João Lobo já havia sido
atendido; lembrou aos vereadores que na próxima sessão haverá eleição dos
membros da mesa diretora para o exercício de 2018. 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 Costa S. do Carmo

_____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

_____________________________
João Bosco Ferreira Pires

_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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