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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1368/2017
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 21 de novembro de 2017 .

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro 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, Eduardo Luiz Xavier de Miranda,
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco
Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente
o Vereador Dionísio Da Dalt Netto. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata
Marques declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou a
dispensa da leitura da Ata nº1367/2017, colocando a seguir em discussão e
votação. Aprovada por unanimidade. A seguir solicitou ao Secretário Eduardo
Miranda que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1 - Projeto de
Lei nº 036/2017 do Executivo “ Dispõe sobre a concessão de subvenções
sociais às Entidades que menciona, e dá outras providências. Emenda ao Projeto
de Lei nº 036/2017 do Executivo de autoria dos vereadores Dulcimar Prata
Marques, Jordão de Amorim Ferreira, João Bosco Ferreira Pires, Eduardo Luiz
Xavier de Mirada, Pedro Gonçalves Caetano e Ivalto Rinco de Oliveira. 2EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 036/2018 que “Dispõe sobre a
concessão de subvenções sociais às Entidades que menciona, e dá outras
providências”. 1-EMENDA MODIFICATIVA: Valores modificados das
seguintes Subvenções : Subvenções ás entidades de Promoção Cultural e
Artística Acrescentar. R$11.800,00
- que passará
para R$64.200,00.
Subvenções ás Entidades de Promoção Social Acrescentar. R$3.400,00 que
passará para R$74.200,00. Subvenções ás Entidades Desportivas. Acrescentar
R$4.800,00- que passará para R$36.800,00 TOTAL
R$20.000,00. As
Subvenções ás Entidades de Apoio Agropecuário permanecerão no valor de
R$24.000,00. Para atender as emendas, foram remanejados R$20.000,00 da
Subvenção ás Entidades de Atendimento Hospitalares. Sala das Sessões, 13 de
novembro de 2017. 3- Projeto de Lei nº 037/2017 do Executivo “ Dispõe sobre
o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021”. 4- Projeto de Lei nº
038/2017 do Executivo “Estima a Receita e Fica a Despesa do Município de
Rio Novo para o exercício financeiro de 2018”. 5- Projeto de Lei nº 07/2017 do
Legislativo “ Dispões sobre a denominação da Rua Prefeito Miguel de Oliveira
Ribeiro”. JUSTIFICATIVA: Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro, natural de Rio
Novo-MG, nascido em 23 de agosto de 1867, faleceu em 24 de outubro de 1941
aos 74 anos. Filho de Joaquim José da Silva Ribeiro e de Laura Valentina de
Oliveira Ribeiro. Advogado, diplomou-se pela Faculdade de Direito de São
Paulo, capital, tendo por colega de turma e amigo Wenceslau Braz, depois
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Presidente da República. Recém-formado, exerceu o Ministério Público
(Promotor de Justiça) em São João Nepomuceno. Posteriormente, passou a
advogar em Rio Novo e comarcas da região, participando também da vida
pública, sendo eleito Presidente da Câmara de Rio Novo, cargo que
anteriormente a 1930, correspondia ao de Prefeito. O Presidente da Câmara era o
Chefe do Poder Executivo Municipal. Em sua atividade administrativa no
município, dentre outras providências executou as seguintes: Adquiriu o prédio
então pertencente à família Filgueiras, hoje sede da Prefeitura . Adquiriu o
terreno para construção do Grupo Escolar Olympio Araújo. Por intermédio de
seu amigo e colega Wenceslau Braz, na época, Secretário do Interior e Justiça de
Minas Gerais, obteve o mobiliário para o Tribunal do Júri da Comarca de Rio
Novo, ainda hoje em uso. Recebeu de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, então
governador de Minas Gerais (Presidente) em doação à municipalidade, o relógio
de quatro mostradores, que mandou instalar na torre da Igreja São Sebastião e lá
está. O relojoeiro Sebastião Ribeiro, sobrinho do Dr. Miguel de Oliveira
Ribeiro, tinha conhecimento dessa doação e por muitas vezes manteve aquele
relógio funcionando. Amigo e correligionário político de Antônio Carlos Ribeiro
de Andrada, então presidente do Estado de Minas Gerais (anteriormente era essa
a designação, e não, governador) o Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro recebeu a
visita oficial do grande mineiro que na época, transferiu simbolicamente a sede
do Governo de Minas Gerais para Rio Novo, durante sua visita. Durante sua
gestão administrativa no período de 1928-1930, o município de Rio Novo era
um dos maiores produtores de café no estado de Minas Gerais, sua área era
grande, incluindo os distritos de Coronel Pacheco, Piau, Goianá e o Povoado de
Furtado de Campos. As áreas rurais do município eram densamente povoados.
Em decorrência, o Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro criou uma rede de escolas
rurais no município, para atender as populações localizadas: instalou a Escola
Municipal de Furtado de Campos. Naquela época iniciava-se o transporte
motorizado, automóveis e caminhões. Criou na Prefeitura uma turma
especializada em manutenção de estradas e pontes, construindo mata-burros ao
lado das muitas porteiras que marcavam divisas de propriedades ao longo das
estradas vicinais. A estrada municipal que interligava Piau a Coronel Pacheco
era implantada numa extensa várzea, tornando-se intransitável nos períodos
chuvosos, isolando completamente o distrito de Piau. Para evitar isso, criou uma
turma especial em Piau, dedicada à conservação permanente da referida estrada.
O mesmo procedimento, adotou o Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro, quanto ás
pontes sobre os rios Novo e Caranguejo, existentes na sede do município, em
Goianá, Coronel Pacheco e Piau. Muito contribuiu e colaborou com o então
vigário da paróquia, Cônego Agostinho Augusto França, na construção do
primitivo asilo destinado a abrigar os necessitados que não tinham onde morar.
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Também apoiou orçamentariamente a Santa Casa, atendendo solicitações do
Padre Luís Conrado Pereira, provedor daquele hospital. Ao transmitir o Poder
Executivo ao 1º Prefeito Municipal de Rio Novo, Dr. Milton Braga, conceituado
e jovem médico, numa solenidade que marcou época, por se tratar de uma
transição entre a denominada República Velha e a Nova. República de Getúlio
Vargas, o Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro mereceu aplausos e elogios dos rionovenses de todas as facções políticas, não só pela sua administração
progressiva e integrada, mas também porque naquele ato, pediu ao Tesoureiro
da Prefeitura, relatar para o grande público presente, o considerável saldo credor
existente em dinheiro no cofre de municipalidade. Contamos com a aprovação
dos nobres colegas. Sala de Sessões Messias Lopes, 11 de novembro de 2017.
Autoria: João Bosco Ferreira Pires. 6-Requerimento nº 215/2017. Autor:
Pedro Gonçalves Caetano e 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
construção de uma cobertura para a ambulância do Anexo. JUSTIFICATIVA:
A solicitação se justifica em razão da necessidade desse veículo ter lugar
apropriado para ser estacionado e pela responsabilidade de zelar pelos bens
públicos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de novembro de 2017. Pedro
Gonçalves Caetano e Jordão de Amorim Ferreira. Vereadores Proponentes. 7Requerimento nº 216/2017. Autor: 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. Solicita colocação de um braço de luz com luminária na rua Dr. Gabriel Ribeiro
Guimarães esquina com Eduardo Rodrigues Tostes. JUSTIFICATIVA: A
iluminação pública é muito importante e traz inúmeros benefícios à comunidade.
Com a realização desta melhoria, estaremos proporcionando tranquilidade,
conforto e segurança aos moradores da localidade. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 17 de novembro
de 2017. Pedro Gonçalves Caetano Vereador
Proponente. 8- Requerimento nº 217/2017. Autor: Daniel Geraldo Dias. 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 que seja regularizado o transporte dos alunos que
estudam no IEF/JF. JUSTIFICATIVA: Procurado por pais de alunos do IEF,
os mesmos solicitaram a possibilidade de deixar e pegar os alunos na porta do
IEF. Tal solicitação se faz necessária para segurança dos alunos, por ser um
local perigoso, principalmente no horário da saída para retorno a Rio Novo. Sala
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das Sessões “Messias Lopes”, 17 de novembro de 2017. Daniel Geraldo DiasVereador Proponente. 9-Leitura do Ofício GABIN/CONTAB. 254/2017: “Que
encaminha Notas de Empenhos com respectivos comprovantes de pagamento e
Balancetes Financeiros referente ao mês de junho/2017”. 10- Leitura do Ofício
nº 0014/2017- DP–Departamento Pessoal: “Que responde ao requerimento dos
vereadores Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo, Daniel Geraldo Dias e
Dionísio Da Dalt”. 11- Leitura de Convite: Os Poderes Executivo e Legislativo
do Município de Ubá convidam para a Solenidade de entrega da Comenda Ary
Barroso e do Titulo de Personalidade Ubaense do Ano no dia 25 de novembro
de 2017 às 20 horas no Plenário da Câmara Municipal de Ubá. ORDEM DO
DIA: 1-Emendas ao Projeto de Lei nº 36/2017: Autoria dos Vereadores
Dulcimar Prata Marques, Jordão de Amorim Ferreira, João Bosco Ferreira Pires,
Eduardo Luiz Xavier de Mirada, Pedro Gonçalves Caetano e Ivalto Rinco de
Oliveira. Colocado em primeira discussão e votação. Encaminhado para as
comissões emitirem parecer. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. 2-Projeto de Lei nº 036/2017 do Executivo “Dispõe sobre a
concessão de subvenções sociais às Entidades que menciona, e dá outras
providências” com emenda inserida. Palavra com o vereador Daniel Geraldo
Dias: Solicitou prazo regimental e disse “conversei com um vereador de outro
município o mesmo me disse que votaram separadamente a questão da
subvenção, igual foi votado no orçamento do ano passado, e pelo que foi falado
o executivo foi orientado pela empresa Planejar para que fosse votado
conjugado, diante disto eu gostaria que V.E as encaminhasse um requerimento
para o executivo solicitando que a empresa Planejar nos encaminhe um parecer
com o porque dessa alteração de não poder ser votado como da mesma forma
que no ano passado, e um outro esclarecimento com relação aos valores, porque
parece que no somatório total, o repasse para votarmos esse ano caiu quase pela
metade, ano passado ultrapassou quatrocentos e cinquenta mil, e esse ano é
duzentos e noventa e nove mil, não sei se esse vereador de outro município que
me falou se confundiu, mas disse que votaram o orçamento separadamente; aqui
no município aa subvenções as entidades vinculadas ao meio rural, ano passado
foi votado aqui separadamente para a Associação do Produtores, Associação do
Mato Negro, Sindicato Rural, enfim todos os órgão separadamente vinculados
ao meio rural , eu gostaria de votar dessa forma, mas se não for possível, que
pelo menos tenha um parecer da empresa que nos presta assessoria contábil”.
Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse ao
Vereador Daniel Dias que esse esclarecimento foi dado na reunião de sexta
feira que deveria ter a presença de mais vereadores e só estiverem presentes a
Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques, os Vereadores Jordão de
Amorim, João Bosco Ferreira e ele, e que o Vereador Emanuel Ayres já havia
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justificado sua ausência. Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Disse
que não pôde comparecer a reunião, e por isso estava pedindo um parecer da
empresa para que quando questionado “e o vereador é prova disto, todo o tempo
nos somos questionado na rua, se vota contra somos questionados, se vota a
favor somos questionados”, possam esclarecer as pessoas quando questionados
que é uma norma a se cumprir. Palavra com a Presidente Vereadora
Dulcimar Prata Marques: disse ao vereador Daniel Dias que as reuniões foram
marcadas e que ele, o vereador Dionísio Da Dalt e o Vereador Emanuel Ayres
não compareceram, que o vereador Emanuel Ayres justificou sua ausência, que
tinha todo o direito de pedir prazo e emitir seu parecer discordando de votar em
blocos, que os demais vereadores que estiveram presente na reunião com a
presença de representantes do setor de contabilidade da Câmara Municipal e
Prefeitura e sanaram suas dúvidas com relação a essa exigência e o porque veio
condensado em blocos, que não cabe a presidência mandar requerimento ao
Executivo uma vez que ele está amparado tecnicamente. Palavra com o
vereador Daniel Geraldo Dias: Perguntou a Presidente se os esclarecimentos
foram passados através de documentos ou verbalmente. Palavra com a
Presidente Vereadora Dulcimar: Fez uso da palavra para dizer ao vereador
Daniel que não sabia se ele tinha conhecimento mas existia o plano plurianual,
que é feito por setores e só depois é feito o orçamento. Palavra com o vereador
Daniel Geraldo Dias: Disse que só gostaria de pedir que a empresa se
responsabilizasse, para que qualquer dúvida que algum munícipe venha ter,
possa esclarecer que foi orientação da empresa que dá assessoria ao município.
Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse ao
vereador Daniel Dias que ele pode fazer o requerimento, que essa é uma dúvida
dele, não é uma dúvida da mesa, nem da presidência, mas que tanto a
presidência quanto os demais vereadores que estiveram presentes na reunião
estavam de acordo, uma vez que suas dúvidas foram sanada com os
esclarecimentos prestados com argumentos técnicos baseados em leis, e sendo
assim que o vereador fizesse sua solicitação por escrito. Palavra como o
Vereador Daniel Geraldo Dias: Perguntou ao Dr. Eduardo Rodrigues Limas
Assessor Juridico da Câmara se ele não achava que ter um esclarecimento por
escrito não seria uma precaução para o futuro. Palavra com o Assessor
Jurídico Dr. Eduardo Rodrigues Lima: Disse ao vereador Daniel Dias que
pela que lhe passaram a Planejar disponibilizou técnicos para estarem vindo aqui
dar os esclarecimentos, mas que se achava necessário ter por escrito, deveria
fazer um requerimento, passar
pela aprovação do plenário e caso o
requerimento seja aprovado será encaminhado para a Planejar, que esse é o
procedimento, disse que esta sendo feito dois pedidos, o primeiro solicitando
prazo onde tem que se manifestar com relação ao seu seja com parecer favorável
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ou contrario, o que não justifica é pedir prazo e depois simplesmente devolver o
processo e atrasar o procedimento do legislativo, o prazo solicitado será
concedido, o segundo é um requerimento que deverá ser colocado em votação,
sendo aprovado será encaminhado para a Planejar para que ela faça um parecer,
desde que o seu requerimento seja claro de qual é a dúvida, disse que é preciso
estar bem claro qual a dúvida para que a equipe técnica tenha condições de
emitir esse parecer, disse ainda que no dia que o vereador ligou para ele e falou
da conveniência de ser votado na forma que o projeto esta sendo apresentado,
esclareceu que do jeito que sempre foi votado por indicação das entidades, e
chegasse na época dessa entidade receber, e para receber é preciso estar com sua
documentação muito correta e caso a entidade não tivesse condição de receber,
teria que ser feito uma votação para alterar a lei, para poder direcionar esse
valores para outra entidade, e do jeito que está no projeto o executivo fica com
uma certa liberdade, e citou como exemplo: Caso Sindicato Rural não esteja
com a documentação em dia e não tenha condição de receber, ele vai retirar do
Sindicato Rural e passar para outra entidade que tenha a mesma finalidade ou
seja da mesma área. Palavra com Daniel Geraldo Dias: Disse existir uma
outra situação que, se ele destina para outra entidade que está apta a receber e já
não tenha mais limite na subvenção para ser votado . Palavra com o Assessor
Jurídico Dr. Eduardo Rodrigues Lima: usou a palavra para explicar ao
vereador Daniel Dias que se está por bloco e por exemplo tem duzentos e
cinquenta mil para o meio rural, ele vai disponibilizar esse valor que é o limite,
e se votar como o vereador esta pretendendo o valor destinado ao meio rural vai
ser dividido com as diversas entidades e vai dar no mesmo, com relação a
valores o executivo não vai apresentar valor que ele não tenha condição de
cumprir, o valor caiu porque a arrecadação caiu e todos sabem a situação do
país. Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Disse ao Dr. Eduardo
Rodrigues Lima que entre ter dúvida e votar com consciência ele tem razão.
Palavra com o Assessor Jurídico Dr. Eduardo Rodrigues Lima: Disse ao
vereador Daniel Dias que ele não pode opinar na posição dele, que estava só
orientando quanto ao que ele pode fazer que é pedir o prazo e fazer o
requerimento que será encaminhado para a Planejar, e a mesma irá colocar no
papel o que foi falado na reunião que o ele não estava presente. Palavra com o
vereador Daniel Geraldo Dias: Disse não achar estar pedido nada de mais, que
só estava pedindo por escrito, e que se foi feito verbal que seja feito por escrito.
Palavra com o Assessor Jurídico Dr. Eduardo Rodrigues Lima: disse
concordar e que só estava orientando quanto ao procedimento. Palavra com o
Vereador João Bosco Ferreira Pires: Usou a palavra para dizer que na
assessoria que tiveram referente ao orçamento, junto a Planejar, o contador da
Câmara, e também pelo Sr. Gustavo que é da Planejar, foi esclarecido que agora
6

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

segue a sigla MROSC – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil, onde é estipulada a forma de como deve ser feito e houve algumas
alterações nesses procedimentos, disse que posteriormente o vereador Daniel
também pode esta verificando, está disponível na internet, informaram que
algumas alterações foram feitas com relação às subvenções a partir de janeiro
deste ano de 2017, a assessoria da Planejar orientou a fazer dessa forma até
mesmo porque existem entidades que talvez não estejam aptas a receber o
recurso, e estando englobada, qualquer entidade que estiver dentro destes
padrões e com a documentação em dia poderá estar recebendo a subvenção,
disse ainda que foram feitas algumas reuniões onde seria importante a
participação de todos, mas nem todos puderam comparecer que ele está de
acordo mediante as orientações recebidas, e disse ao vereador Daniel que fizesse
as solicitações que achasse cabíveis. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres
do Carmo: Disse que de tanto ouvir sobre Marco Regulatório, procurou na
internet, deu uma lida e não encontrou nada onde dissesse que “tem que mandar
de forma consolidada para a Câmara votar”, que como não é técnico em
contabilidade e nem advogado, estava de acordo o prazo solicitado pelo
vereador Daniel Dias, e também com o requerimento que ele solicitou para que
as dúvidas que foram sanadas na reunião, que não pôde vir porque estava em
viagem já programada, que fosse feito por escrito para eles também, disse ainda
que o que intriga nem é o Marco Regulatório mandar consolidar, e sim os
valores que estão muito baixos, acreditava ser um retrocesso mandar um projeto
com valores tão mais baixos que dos anos anteriores, e com emendas já votadas
e aprovadas, que não entendia o porque baixou tanto o orçamento para as
entidades, sabe serem valores que podem nem ser repassados pois é orçamento,
uma previsão, mas que ainda assim achava um retrocesso um valor tão baixo em
comparação ao de anos anteriores, solicitou que a Planejar explique por escrito,
onde e qual a lei do Marco Regulatório que orienta que as subvenções venha
consolidada, porque não só leu o Marco Regulatório, mas também alguns artigos
sobre ele na internet, e alguns até defendem que o Marco Regulatório não se
aplica a lei de subvenções por uma série de razoes que explicam e ele no
momento não se lembrava. Palavra com a Presidente Vereadora Dulcimar
Prata Marques: A presidente no uso de suas atribuições colocou em primeira e
única discussão e votação o requerimento verbal de autoria dos vereadores
Daniel Geraldo Dias e Emanuel Ayres da Costa Semedo do Carmo que solicita
da Planejar uma parecer Técnico referente a necessidade de ser votado as
subvenções consolidadas, que foi aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. 3- Projeto de Lei nº 037/2017 do Executivo “Dispõe sobre o Plano
Plurianual para o período de 2018 a 2021”. Colocado em primeira discussão. O
Vereador Daniel Geraldo Dias solicitou prazo regimento. 4- Projeto de Lei nº
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038/2017 do Executivo “Estima a Receita e Fica a Despesa do Município de
Rio Novo para o exercício financeiro de 2018”. Colocado em primeira
discussão. O Vereador Daniel Geraldo Dias solicitou prazo regimento. 5Projeto de Lei nº 07/2017 do Legislativo “Dispões sobre a denominação da
Rua Prefeito Miguel de Oliveira Ribeiro”. Colocado em primeira discussão.
Palavra como Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Parabenizou o vereador
João Bosco Ferreira Pires pela homenagem a este rio-novense que pela
justificativa muito fez pelo município, que até causa estranheza este cidadão não
ter sido homenageado antes, mas que nunca é tarde para se lembrar de quem
muito fez pelo povo e para o município. Palavra com o Vereador João Bosco
Ferreira Pires: Agradeceu as palavras do vereador Ivalto Rinco e disse que
diante do histórico do Prefeito Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro que esteve a
frente dos trabalhos do nosso município, e tudo que ele contribuiu para o
desenvolvimento e para que nós tivéssemos inclusive este prédio que hoje é a
sede da Prefeitura e que foi adquirido por ele, assim como tantos outros feitos, e
como ainda existem membros de sua família que ainda residem no município,
achava mais que justa esta homenagem. Colocado em primeira votação,
encaminhado para as comissões emitirem parecer. Aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes. 6- Requerimento nº 215/2017. Autor: Pedro
Gonçalves Caetano e Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 7Requerimento nº 216/2017. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. 8-Requerimento nº 217/2017. Autor: Daniel Geraldo Dias. Colocado
em primeira e única discussão: Palavra com vereador Daniel Geraldo Dias:
disse ter sido procurado por pais de alunos que disseram que os alunos precisam
andar um percurso a pé para chegar ao colégio uma vez que ônibus somente
pega na porta do colégio na hora da saída, que esse percurso no horário de
verão não é problema mas terminando esse horário escurece mais cedo, sugeriu
que, ou os alunos fossem deixados na porta para o inicio da aula ou então
fizessem um remanejamento e o ônibus saísse um pouco mais cedo sem que
prejudicassem também os alunos das faculdades, e sugeriu que esse
requerimento fosse assinados pelos demais vereadores. Palavra com o
vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Sugeriu que antes de qualquer
mudança no horário de saída do ônibus, pois muitos desses estudantes trabalham
não que ele fosse contra a adequação, mas que antes procurassem a Secretaria de
Educação e de Transporte para verificarem as possibilidades. Palavra com o
Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que também tinha essa preocupação,
mas havia procurado o chefe de transporte, e o mesmo disse que ter como ser
feito, pois o trajeto é pequeno e que tinha ocorrido um transtorno, pois havia
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trocado o motorista e este é que não estava querendo cumprir a ordem que era
deixar os alunos na porta, o vereador disse ainda que é uma questão de
segurança. Palavra com o vereador Emanuel Ayres Costa Sêmedo do
Carmo: Disse já ter assinado o requerimento, pois havia estudado neste colégio
de 2007 a 2009 e realmente à noite e um trecho longo para caminhada com
alguns pontos muito escuros e que realmente é uma questão de segurança.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com a Sra. Evilázia da
Silva Rezende Lima: “Tivemos uma reunião na Secretaria de Educação, e
infelizmente vemos algumas pessoas que recebem ordem, mas não cumprem, o
Sr. Elder Louro foi muito educado, fez uma reunião com os pais e alunos, e
disse que o ônibus da Empresa Rio Novo Turismo estava indo somente com 13 a
14 alunos, que para conter gastos ele iria retirar um dos ônibus amarelo que vai
para o IF e para a faculdade Estácio que não está completo e passar para a Rio
Novo Turismo, todos nós concordamos, mas eu pedi uma pessoa para me levar a
Juiz de Fora para ver local onde eles paravam, porque eles estudam a noite, de
dia não sei, mas a noite o local é muito perigoso, ele andam vinte minutos a pé,
eu fui para ver porque eu gosta de conferir, só falar não resolve, é muito
perigoso, não vai adianta eu vir aqui me lamentar com vocês de que fulano foi
assaltado, levou um tiro ou uma facada, na reunião ele disse que a primeiro
momento somente ira buscar os alunos porque a aula termina as 23:00 horas,
fique satisfeita e achei que tinha saído da reunião com tudo resolvido, eu estava
como representante porque anteriormente sempre foram os alunos que
resolveram e eu não concordo que menor resolva nada, então fui junto para ver
como que era, chegando em casa falei com minha filha que era para ela levar o
celular, não gosto que carregue o celular por causa de assalto, a gente já custa
para comprar, minha filha me ligou e disse que o motorista não iria pegar, o
motorista era o Lacerda da Rio Novo Turismo falou que não iria pegar porque o
trajeto é ruim para o ônibus grande e que não dá pra virar e não iria buscar, foi
onde eu recorri ao vereador Daniel que mora perto da minha casa, poderia ter
recorrido a qualquer um outro, porque penso que a gente vota é só em um
vereador, mas a partir do momento que todos ganharam, representam a gente
aqui na câmara, não podemos estar aqui todos os dias, e como não consegui falar
com o Sr. Elder procurei o vereador Daniel e disse que precisava de uma Van
para buscar os alunos, ele me disse que se o Elder havia falado ele iria cumprir,
ele ligou para o Elder que ligou para o proprietário da Rio Novo Turismo, o
primeiro dia foi aquela encrenca, porque o motorista conversa fiado e eu tenho
gravações, fala o que ele quer, eu corro atrás dos meus direitos posso ir até o
inferno enfrentar o diabo mas eu corro atrás dos meu direitos, ele conversou
fiado, falou que ele quis e minha filha gravou, disse que não iria pegar os alunos
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porque é um saco, pera aí, se você é funcionário, e recebe para isso, não quer
trabalhar, dá a vaga para quem quer, minha filha gravou o primeiro dia e vem
gravando, fora as humilhações que esses alunos estão passando, e o motorista
continua conversando fiado, reclamando da hora que tem que ir buscar os
alunos, já o motorista do ônibus amarelo que chama Tiago, é ótimo, minha filha
disse que ele é tranquilo, não corre, e chega aqui 23:40 horas, e o Rio Novo
Turismos ontem por exemplo chegou era 23:30 horas, e nem podem dizer que é
mentira porque vou busca minha filha na porta do Açougue do Itamar e estou
vendo, esta semana é de prova, o ônibus amarelo que está levando, vocês podem
conferir, enquanto no ônibus da Rio Novo Turismos está indo somente 13
alunos que cabe numa Van, não estou aqui pedindo ônibus confortável não,
minha filha está indo no amarelo e está achando ótimo, na hora de ir chegam lá
às 18:30 horas, o trajeto que eles andam é perigosíssimo, os alunos não estão
reclamando, quem está pedindo somos nós os pais, e estamos pedindo por uma
questão de segurança, e não porque meu filho é melhor ou pior, isso não existe,
e é muito ruim todos os dias ficar escutando motorista dizer: -Estamos aqui por
causa de vocês, olha o horário que nós vamos chegar, o ônibus pra virar é ruim,
se ele não quer trabalhar tem muita gente desempregada precisando trabalhar,
como disse o senhor que se encontra aqui presente que a filha dele estuda de dia,
a gente sabe dos nossos filhos que estudam a noite, e o que nós pais estamos
pedindo é isso, que nos ajudem nesta questão, porque estudar é por conta dos
alunos e notas nos queremos ver mesmo, quando acaba a política e Rio Novo é
uma cidade politiqueira, fulano foi do lado A, fulano foi do lado B do C, isso
não me interessa, se por acaso eu precisar do vereador João Bosco, eu vou pedir,
vou pedir a qualquer um, assim como na véspera da reunião na Secretaria de
Educação eu procurei o Prefeito Ormeu, e ele disse que teria a reunião, eu
participei dessa reunião, conferi o trajeto, é perigoso e estou preocupada, agora
estamos no horário de verão e 18:20horas ainda esta claro, mas no horário
comum está escuro, bandido tem tempo para vigiar, e todo jovem tem celular ,
tem algo de valou, um tênis que o pai levou dez meses para pagar, e os filhos da
gente são bobinhos nesse ponto, ele não vão reagir a assalto mas será que os
bandido vão roubar e ir embora, é só isso que estamos aqui pedido. Palavra
com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marque: Disse concordar com
a Sra. Evilázia, e que o requerimento será encaminhado ao executivo e que
também estariam conversando diretamente com o Exmo. Senhor Prefeito na
tentativa de solucionar o problema o mais rápido possível. Palavra com o
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Se comprometeu caso seja do
interesse dos pais, irá juntamente com eles conversar com a Secretaria de
Educação Sra. Maria Peres, com Sr. Elder Louro e também o Sr. Thiago
proprietário da Rio Novo Turismo. Palavra com a Presidente Vereadora
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Dulcimar Prata Marques: Esclareceu a Sra. Evilázia que existe uma parceria
com a empresa Rio Novo Turismo, e que o motorista a que ela se referiu é
subordinado ao proprietário da empresa, e cabe a ele tomar as devidas
providências no que se refere à atitude do mesmo, e quem terá que levar tal
problema para a empresa é a Secretaria de Educação, que gostaria de deixar
claro que os vereadores não tem autonomia para fazer tal reivindicação
diretamente, mas que seguiriam com os tramites legais. Palavra com o
Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que gostaria de deixar registrado um
agradecimento ao Sr. Elder Louro, pois ligou para o mesmo fora do seu horário
de trabalho e foi atendido com muita presteza e educação, que às vezes fazem
critica, mas também é preciso elogiar o profissional que presta um serviço de
qualidade. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Parabenizou
aos pais pelo zelo com os filhos, pois hoje são poucos os que vêm aqui solicitar
algo, e disse que conforme sugestão do Sr. Alessandro Barros aqui presente,
caso o problema não seja sanado, que os pais façam uma carta ao proprietário da
empresa informando qual o funcionário que está colocando a vida dos alunos em
risco, disse ainda que conhece o local e realmente lá acontece muito assalto.
Palavra com o vereador Pedro Gonçalves Caetano: sugeriu que fosse feita a
troca do ônibus maior pelo menor, para solucionar o problema. 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

_________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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