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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1379/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 27 de fevereiro de 2018.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2018, às 19:00 (dezenove
horas), no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador Eduardo
Luiz Xavier de Miranda, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes
Vereadores: Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Emanuel Ayres
Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires,
Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente o Vereador
Daniel Geraldo Dias. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou a dispensa
da leitura da Ata nº1378/2018, colocando a seguir em discussão e votação.
Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir solicitou ao
Secretário João Bosco Ferreira Pires que procedesse a leitura do expediente.
EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 001/2018 do executivo. “Autoriza
adequação dos anexos I da Lei nº 1.101 de 29/06/2012 e dá outras providências.
2- Parecer do Projeto de Lei nº 001/2018 do executivo: Parecer nº 044/2018.
Solicitante: Câmara Municipal de Rio Novo/MG. Solicitado: Eduardo Rodrigues
de Lima OAB/MG 129.533. Assunto: Projeto de Lei nº 001/2018. Trata-se de
solicitação, feita pela Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de
parecer acerca da legalidade do Projeto de Lei nº 001/2018, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que “Autoriza adequação dos Anexos I da Lei nº 1.101 de
29/06/2012 e dá outra providencias.” Acompanha o projeto de lei, justificativa
em uma lauda onde o Chefe do Executivo indica o objetivo da pretensão, qual
seja reajustar o vencimento dos servidores do magistério conforme índice
concedido Governo Federal nos termos da Lei Federal 11.738/2008. Sendo
assim, resta claro que a intenção é manter a remuneração do servidores do
magistério local no mesmo patamar do estabelecido pela Lei Federal nº
11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério). Portanto, quanto à forma, o
Projeto ora apresentado 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, 26 de fevereiro de 2018. Eduardo Rodrigues de
Lima OAB/MG 129.533.3- Requerimento nº 016/2018. Autores: Jordão de
Amorim Ferreira, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar Prata Marques,
Pedro Gonçalves Caetano, João Bosco Ferreira Pires e Ivalto Rinco de
Oliveira. À Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que abaixo
subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja enviada a
solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho .
- Solicitam do executivo que seja disponibilizado um carro para os funcionários
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que trabalham na manutenção da rede de esgoto. JUSTIFICATIVA: “Devido ao
volume de trabalho e quantidade de material que necessitam para executarem o
serviço é que tal solicitação se faz necessária”. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 20 de fevereiro de 2018 . Jordão de Amorim Ferreira, Eduardo Luiz
Xavier de Miranda, Dulcimar Prata Marque, Pedro Gonçalves Caetano, João
Bosco Ferreira Pires e Ivalto Rinco de Oliveira. 4- Requerimento nº.
017/2018. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Exmos. Srs.Vereadores da
Câmara Municipal de Rio Novo. 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 corte de uma árvore
que se encontra totalmente morta na rua Dona Rita, ao lado do Batalhão da
Polícia Militar. JUSTIFICATIVA: Moradores estão com medo de a árvore cair
por esta estar morta, e já estão com uma muda para ser plantada no local. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 23 de fevereiro de 2018. Eduardo Luiz Xavier de
Miranda-Vereador Proponente. 5- Requerimento nº. 018 /2018. Autor:
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal
de Rio Novo. 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 a troca das manilhas da estrada do campestre
próxima a propriedade do Sr. José da Costa Mattos (Buana). JUSTIFICATIVA
As manilhas estão quebradas impedindo a passagem da água e dificultando o
trânsito pela estrada. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 23 de fevereiro de
2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda -Vereador Proponente. 6Requerimento nº. 019 /2018. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo
Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda, O Vereador que abaixo subscreve, requer
que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo: - Solicita que
o Executivo Municipal envie a Câmara Municipal, cópia integral do contrato
firmado entre Município e Copasa para exploração do serviço de fornecimento
de água. JUSTIFICATIVA: Diante das constantes reclamações relacionadas ao
fornecimento de água realizado pela Copasa, a análise do contrato firmado com
a empresa é de suma importância, para que a Câmara Municipal possa exercer
sua função de fiscalização e traçar objetivos visando a solução dos problemas.
Diante da relevância da proposição e certo da sensibilidade do Executivo
Municipal, solicito da aprovação dos Nobres Edís. Rio Novo/MG, 26 de
fevereiro de 2018. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. ORDEM
DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 001/2018 do executivo. “Autoriza adequação
dos anexos I da Lei nº 1.101 de 29/06/2012 e dá outras providências. Colocado
em primeira discussão e votação, encaminhado para as comissões emitirem
parecer. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. 2Requerimento nº 016/2018. Autores: Jordão de Amorim Ferreira, Eduardo
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Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar Prata Marques, Pedro Gonçalves Caetano,
João Bosco Ferreira Pires e Ivalto Rinco de Oliveira. Colocado em primeira e
única discussão. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques:
Sugeriu que fosse acrescido ao requerimento o obrigatoriedade do uso de
sinalização, disse que que há mais ou menos uns dois meses atrás presenciou os
funcionário da prefeitura fazendo manutenção na rede de esgoto sem
sinalização, que chegou a comentar com o Prefeito, o pedido do veiculo é para
que também possa ser levado o equipamento de sinalização; na falta do uso dos
equipamento por parte dos funcionários, que sejam punidos, pois é uma questão
de segurança do trabalho. Palavra com o vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Elogiou a colocação feita pela vereadora Dulcimar P. Marques, disse
ter convidado os dois funcionários do setor para estrem aqui mas infelizmente
não puderam comparecer, a solicitação é necessária pois muitas vezes acontece
de estarem fazendo uma manutenção e surge uma urgência em local distante
de onde estão, é preciso que fiquem aguardado para que possam transportar o
material, e os funcionários vão caminhando até o local. Colocado em primeira e
única votação. Aprovado por unanimidade. 3- Requerimento nº. 017/2018.
Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 4- Requerimento nº. 018
/2018. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: solicitou do
Presidente Vereador Eduardo Miranda permissão para assinar juntamente com
ele o requerimento. Permissão concedida. 5- Requerimento nº. 019 /2018.
Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Palavra com a o vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Convidou os vereadores para assinarem o requerimento,
mais uma vez sugeriu se reunirem com a câmara das cidades vizinhas que
tenham as mesma reclamações que as do município de Rio Novo para tentarem
uma solução para o problema, disse ainda que o encarregado da Copasa em Rio
Novo, reside e fica em Goianá. Palavra com o vereador João Bosco Ferreira
Pires: Disse que o contrato solicitado no requerimento já se encontra na câmara
pois a Senhora Eliana Duprat já havia lhe dado uma cópia. Palavra com o
vereador Jordão de Amorim Ferreira: disse ter solicitado hoje uma cópia e
segundo a Senhora Eliana Duprat está faltando algumas coisas, por esse motivo
acreditava ser válido o requerimento. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Presidente
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Informou que ele e o Vereador
Pedro Gonçalves Caetano estiveram presentes na solenidade no Centro Espirita
Boa Esperança, onde entregaram uma placa em homenagem ao centenário da
instituição, disse ainda que na noite anterior esteve em Cataguases para a
inauguração da nova sede da Energisa, e que gostaria de esclarecer que não
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repassou o convite porque o mesmo foi encaminhado para prefeito e presidente
de câmara, informou também que já se encontra nas pastas dos nobres edis o
informativo para declaração de imposto de renda. Palavra com o vereador
João Bosco Ferreira Pires: Propôs que o PL 001/2018 que “Autoriza
adequação dos anexos I da Lei nº 1.101 de 29/06/2012 e dá outras providências”
seja colocado ainda hoje em segunda votação. O que foi aceito por todos. Não
havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da
Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.

_________AUSENTE___________
Daniel Geraldo Dias

__________________________
Dionísio Da Dalt Netto

_____________________________
Dulcimar Prata Marques

___________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

____________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo

___________________________
IvaltoRinco de Oliveira

_____________________________
João Bosco Ferreira Pires

___________________________
Jordão de Amorim Ferreira

_____________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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