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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1394/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 15 de maio de 2018.

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2018, às 19:00 (dezenove horas), no “Plenário
Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, reuniramse em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel Geraldo Dias, 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.
O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou aberta a Sessão Ordinária
da Câmara Municipal. Solicitou a dispensa da leitura da Ata nº 1392/2018, colocando a seguir
em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Antes de dar
início o Presidente concedeu a palavra ao Exmo. Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho. Palavra
com o Prefeito Ormeu Rabello Filho: Cumprimentou a todos os presentes e disse “Não
sabia se já haviam sido notificados, mas gostaria que a fala constasse em ata para que ficasse
gravando nos anais das câmara a situação em que se encontra o município a partir de hoje,
disse que quando assumiu a administração, assumiu todos os problemas do passado, que se
não estava enganado desde 2006 que a Prefeitura Municipal de Rio Novo não realiza
concurso público, logo que assumiu a prefeitura, dentro das necessidades do município e
dentro da legislação pode ser feito contratações temporárias, e assim foi feito, adequando a
realidade econômica do município dentro das necessidades, disse que o município de Rio
Novo tem classificação 06, isso significa que o município é governado com o mesmo recurso
de Piau, Goianá com a metade da população de Rio Novo, Coronel Pacheco com 1/3, Paiva
que tem 1.800 habitantes e assim sucessivamente, Rio Novo tem que dar tudo aquilo que a
constituição permite com o mesmo Fundo de Participação que esses municípios, que é difícil
governar o município de Rio Novo, e sabiam disso desde o momento que colocaram o nome
a escolha, no ano de 2017 não colocaram a cidade do jeito que queriam, mas estavam
prestando serviço naquilo que o município tem condições de fazer dentro de seus recursos, o
município deve ter ficado mais ou menos uns dois anos com muitas estradas sem
patrolamento, e que conseguiram patrolar todas as estradas do município, que na saúde a
partir do dia 07 de janeiro, colocaram atendimento médico 24 horas, e que esses médicos não
atendem somente quem votou nele, atendem toda a população e citou com o exemplo o pai do
Vereador, que é ex-vereador e ex-assessor da câmara, que acreditava ter sido atendido no
anexo, na educação dentro dos limites está sendo feito contratações, e assim da mesma forma
em todos as áreas, que no primeiro ano foram retirados mais de 200 caminhões de entulho
dentro da cidade, e podiam ver que hoje a cidade está bem mais limpa que no ano passado,
tomaram precaução na questão da dengue, febre amarela, que tem surto em Piraúba e Juiz de
Fora, e em Rio Novo não tivemos nenhum caso, e dentro da medida do possível e das
condições financeiras do município, estão atendendo a população, que não tiveram nenhum
mandato de segurança no ano de 2017, conseguiram de uma forma ou de outra solucionar os
problemas sem precisar ir para judiciário, e a Juíza chegou a parabenizá-los, foi um dos
primeiros compromissos que teve com a Juíza quando ela veio conversar com o executivo,
que falou com ela que iriam trabalhar de forma a melhor bastante a saúde do município, não
iria dizer que estava ideal, porque nunca vai estar, mas garantia que estava muito melhor do
que esteve no passado, que havia sido chamado pelo Ministério Público para assinar um
Termo de Ajuste de Conduta -TAC para a realização de um concurso, que o município hoje
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com a sua arrecadação passou o ano de 2017 com 53.81% gasto na folha de pessoal, o plano
de cargos e salário para os funcionários do município é um dos melhores da região, nele tem
qüinqüênio e tem progressão, que podem verificar o dos municípios vizinhos que tem um
fundo de participação igual ao nosso mas com uma população bem inferior, que informou ao
Ministério Público que é impraticável fazer um concurso público no município, que está
governando hoje, não só ele mas todos os prefeito, sem uma previsão de orçamento, que o
país passa por uma recessão, o estado por sua vez em alguns momentos retêm o que é direito
do município, como exemplo citou que acabaram de acertar o IPVA, depositaram R$
154.000,00 (cento e cinqüenta e quatro mil reais) alegando que essa parte foi retida do IPVA
do município, é difícil quando se governa um município em um país economicamente falido,
um país que passa pela pior crise, pior que a financeira, que é a crise moral política, que
prejudica o país até no seu crescimento, disse crer que a partir do próximo ano o Brasil será
um país com um novo Presidente da República, o município tem perdido arrecadação, a 15
anos atrás Rio Novo tinha um ICMS o dobro do município de Guarani, e hoje Guarani tem o
dobro de Rio Novo, e o momento econômico do país não é propício para melhorar a
arrecadação através de emprego, trazendo industrias, disse que atualmente 20% da folha de
pagamento é gratificação, porque o plano de carreira dá esse direito, e tudo isso foi ponderado
com o Ministério Público, mas o Ministério Público disse “ou você faz um TAC ou você vai
ter que fazer via judicial”, e respondeu que não poderia assinar para fazer um concurso em
um ano porque tinha certeza que daqui a dez anos o município não terá condições de pagar a
folha, para passarmos da classificação 06 para 08 o município precisa alcançar em 2020,
10.189 habitantes, Rio Novo precisa crescer mais de 1.100 habitantes, tudo isso foi explicado
ao Ministério Público, e entraram num acordo de fazer um processo seletivo, como foi feito,
que tomaram o cuidado de fazer o mais transparente possível, praticamente quase um
concurso, pois teve todas as etapas de um concurso, durou três ou quatro meses, e foram
quase cinco meses para concluir o processo administrativo pois teve contestação do próprio
Ministério Público, e o edital foi mudado de acordo com o Ministério Público, todo esse
processo foi no ano de 2017, no final do ano mudou novamente o Ministério Público, veio
para a comarca a Dra. Silvana Promotora de Guarani, e o que havia sido acordado se não
estava enganado foi com a Dra. Camila e a Dra. Thais, após a realização das provas, o
executivo começou a tomar as providências cabíveis de indenizar todos os contratados, e até o
dia 31 de dezembro foram todos demitidos, justamente para dar vaga para aqueles que
passaram no processo seletivo, mas no dia 23 de janeiro uma decisão da Juíza cancelou o
processo seletivo, mandando o município fazer o concurso, o executivo recorreu para Belo
Horizonte, mas até hoje não tem uma decisão final, deflagraram o concurso público, no dia
24 ou 25 a assessoria jurídica disse que se seguisse a lista do processo seletivo estaria indo
contra a decisão da Juíza, que caso precisasse contratar, dentro de uma área específica e
dentro da lei do município, a orientação recebida foi para não seguir a lista do processo
seletivo ou estaria indo contra uma ordem judicial, e agora a Juiza despachou uma outra
decisão, que é demitir todos os contratados e fazer outro processo seletivo, “um dia cancela
um processo seletivo, no outro manda fazer outro”, o processo seletivo realizado aqui não foi
igual de municípios vizinhos, os quais não iria citar nome, que abre o processo seletivo de
manha e a tarde fecha, ou então dois ou três dias atrás de uma porta, que o processo seletivo
aqui do município foi divulgado, que teve alguns questionamentos, mas todos eles foram
solucionados uma a um, que o maior problema foi no final quando veio a prova de títulos, que
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é um direito e é constitucional, e nesse meio tempo foi conversar novamente com a Juíza, e
perguntou como iria governar o município com essa sentença que ela deu, ela então chamou a
Promotora Dra. Silvana, e que a Dra. Silvana disse para a Juíza que o Prefeito não queria
assinar um TAC para dois anos, e respondeu dizendo que não, que a Promotora falava que
dava um ano e que esse uma ano virava dois, então disse que não assinava e acabou
discutindo com a promotora porque ela o estava chamando de mentiroso, e não estava ali para
mentir, e disse a ela que houve uma confusão sua ou da ex promotora, e acabaram discutindo,
que ela falava e ele respondia que não foi desse jeito, e que ela não estava presente, e por fim
ela disse que não abri mão e quer que faça o concurso, mas com o plano de cargos e salário do
município se acrescentar mais cinquenta ou sessenta na folha de pagamento, no futuro o
município não vai aguentar, hoje a realidade do País do Estado de Minas Gerais e do
município de Rio novo são as piores, que não pode fazer uma coisa sabendo que vai
prejudicar o município e os atuais funcionários que ajudaram carregar a casa até a presente
data, é uma situação complicada, os administradores passados não fizeram concurso nem
tomaram as medidas que teriam que tomar anos, também não fizeram porque viram que o
município não tem condição, não estava passando a responsabilidade para eles, só estava
falando a realidade, que se verificarem esse processo que se encontra na mesa dos nobres
edis, irão ver que ele tem 1.865 paginas, o que significa que não começou ontem, ele vem de
anos atrás , provavelmente no ano 2006, e esta explodindo no ano de 2018, praticamente 12
anos, a situação está de um jeito que não vai ter saúde, educação nem creche, já passou uma
determinação para que seja feito um diagnóstico do que vai acontecer em cada setor, que
mandando todos os contratados embora, não terá motorista para puxar os alunos nem o lixo,
não terá condições de ter o anexo funcionando nem oito horas, que seja na saúde, educação,
assistência social, ou no setor de obras, não vai ter mão de obra não terá mão de obra
suficiente, nem para limpar a cidade, pode até ter professor, mas terá que aumentar o numero
de alunos na sala de aula, também por falta de motorista não será possível transportar os
pacientes para Juiz de Fora, nem motorista para levar os pacientes da hemodiálise, não terá
condições de terceirizar tudo porque não terá como pagar, que pediu a palavra para dar uma
satisfação, que vem conversando com o Ministério Público e o Judiciário na tentativa de
seguir pelo melhor caminho para o município, mas infelizmente o Ministério Publico pede e o
Judiciário está acatando praticamente 100% do que está sendo pedido, para fazer um processo
seletivo, na pior das hipóteses, só se for fazer processo seletivo igual os municípios vizinhos
fizeram e já foi citado acima, aí a promotora vai falar que foi feito muito rápido, nesse período
que a chuva diminui a gente sempre procura arrumar as estradas, contrata mais um, depois
manda embora, e assim vai levando o município, do jeito que eles estão querendo não terá
jeito, disse que coincidentemente o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais estava
presente na reunião, convidou os vereadores para participarem com ele da reunião com a
Juíza, quer levar suas preocupações para ela, o recurso que foi feito ainda não teve uma
decisão, e todos sabem que a justiça é morosa, mas o sistema é esse e temos que respeitar,
disse que no passado enfrentou o Ministério Público aqui de Rio Novo e foi condenado a
pedido dele, injustamente, e no dia 10 deste mês foi absolvido com três votos a zero, e não
está mais querendo ser injustiçado, que infelizmente nesse processo quem vai pagar é o povo
de Rio Novo, e queria deixar claro que não foi por falta do executivo tentar resolver da
melhor forma possível, e não tem interesse nenhum em contratar A ou B, tanto que foi feito o
processo seletivo, que gostaria de adiantar para o presidente do sindicato o que vai acontecer
3

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

para frente, se for feito um concurso com o plano de cargos e salário em vigor, o município
não terá como pagar, e temos casos específicos, citando como exemplo que hoje existe uma
lei onde diz que tem que ter monitor na creche, e no plano de cargos e salário do município
não existe esse cargo, só existe servente, está errado e já foi tema de discussão nessa casa por
vários anos, é hora de rever o plano de cargos e salários, e perguntou como se vota um plano
de cargos e salários no município de rio novo para criar, diminuir ou tirar vaga da noite para
o dia, sem conversar com o sindicato e sem conversar com a câmara, não pode aumentar a
despesa, se hoje tem uma folha de 54% não adianta chegar aqui e falar que tem que ter mais
10 motoristas, não tem condições de pagar, que até o tribunal de contas vai falar que não
pode fazer o concurso, é inconstitucional se não tiver o impacto, a não ser que por exemplo no
caso das serventes, retira 10 servente e se cria 10 monitoras, com o mesmo salário, aí não tem
impacto, não se faz uma lei dessas em três meses, no primeiro despacho a Juíza deixou a
entender que teria que fazer o concurso em três meses, foi deflagrado e está sendo pedindo
prazo, nesse segundo é mandar todo mundo embora e fazer um processo seletivo, a situação é
difícil, que havia argumentado e a resposta que a promotora deu foi a seguinte: “pode mandar
embora e colocar a culpa encima de mim, eu vim para consertar Rio Novo”, e respondeu para
ela que: é muito fácil falar isso, sair na rua jogando a culpa na senhora, mas o problema não é
esse, o problema doutora é eu deitar numa cama e saber que uma pessoa morreu porque não
teve atendimento, é saber que uma criança que está pra vir ao mundo morreu porque não tinha
uma ambulância para levar para Juiz de Fora ou um médico para atender na hora, o problema
é que estamos recebendo um comunicado agora que morreu um macaco com febre amarela
dentro do município de Rio Novo e se eu não tiver gente para limpar a cidade vai ter uma
epidemia dentro do município, e vai morrer gente, eu sou Rionovense doutora, quando eu
deito a minha cabeça no travesseiro, eu deito com os problemas e levanto com eles, os dois
stent que estão nesse coração aqui hoje, não foi atoa não, 70% é a comida com muita gordura
que eu como, mas digo para vocês que 10% são as preocupações com o povo de Rio Novo,
mais 10% de um consórcio que luta com dificuldades”, disse que essa noite acordou as 3:00h
da manhã pensando nos problemas do outro dia, que liga para assessores e até para as pessoas
cobrando coisas às quatro da manhã para quando eles levantarem já terem coisa para fazerem,
que não se colocou candidato em Rio Novo para deixar acontecer as coisas, assim como os
vereadores também não candidataram para verem as coisas acontecerem, igual aquele quanto
pior melhor, que não vou deixar chegar no pior, e falou para a promotora se prepara porque
vai processá-lo, porque não vai deixar em hipótese nenhuma ninguém morrer sem um
socorro, é muito fácil para a promotora falar do jeito que está falando, se ela passar mal, deve
ter um plano de saúde lá em Juiz de Fora, e as coisas não funcionam desse jeito, se caso ela
morasse aqui queria ver ser falaria para fazer o disse, amanhã estará indo a Juiz de Fora
conversar com a assessoria jurídica para ver que tipo de atitude será tomada, que tentará da
melhor forma possível, mesmo que venha a se prejudicar; tinha certeza que o processo
seletivo havia sido feito com transparência, mas a atual promotora escutou meia dúzia de
pessoas e disse para a Juíza: “ O processo seletivo Dra Ivone foi uma bagunça”, e respondeu a
ela que se foi uma bagunça ela deveria ter cancelado ele todo, não só uma parte, que sua
discussão com ela foi nesses termos, no final a promotora disse “Seu Secretário de Saúde não
atendeu a um pedido meu para vir aqui”, e respondeu que a partir daquele dia secretario dele
não iria conversar com ela se ele não estivesse do lado porque ela interpreta as coisas de
forma diferente, no mesmo dias às 17:00 horas foi até o fórum conversar com a promotora e
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ela tinha duas questões para tratar com o Secretário de Saúde, uma era para saber porque
estava sendo exigido titulo de eleitor para fazer o cartão SUS
, e disse que foi ele que
determinou que fosse solicitado porque Rio Novo tem 13.000 cartões SUS e 9.000 habitantes,
4.000 tem cartão aqui e não são de Rio Novo, o meio legal e que Juiz de Fora também utiliza,
é comprovar o endereço no cartório eleitora, para depois ser feito o cartão SUS, que não é
politicagem, e ela falou que se comprovar abre um processo contra a pessoa, e falou que se é
assim que ela quer será feito, a segunda reclamação é que chegou ao conhecimento dela que
o município não está fornecendo medicamento para o asilo, o secretario falou que devia estar
havendo um equivoco pois tudo que é pedido é mandado, que é a prioridade da administração,
e novamente tentou conversar com ela sobre o concurso mostrando a realidade do município,
e no final ela disse que veio para consertar o município e que é o cão chupando manga, e disse
que ele também é um cão chupando manga, que infelizmente com ela não tem diálogo, e
quem vai sofrer no final de tudo isso é o povo de Rio Novo, não vai ter médico nem 8 horas,
não terá com transportar doente, no máximo terá a ambulância e o os pacientes da
hemodiálise, e o ônibus do Acispes, problema tem toda horas, imprevistos tem toda hora, que
gostaria de deixar bem claro que não foi por falta do executivo tentar conversar e querer levar
as coisas da melhor forma possível, o mais transparente possível, a prova disso é que foi feito
um processo seletivo e não teve marmelada como falaram na cabeça dela, não teve e não vai
ter, evidente que pode ter tido duvidas e questionamentos, as pessoa podem interpretar uma
coisa errada, pode ter erros, e deve ter tido, mas foram consertados, que os vereadores
poderão ver o que a juíza despachou, e a sentença que ela deu, o problema não é fazer as
demissões é não dar um serviço perfeito ou melhor para a população, principalmente na saúde
e educação. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Perguntou ao Prefeito se já estava agendado a reunião com a Juíza na quinta-feira. Palavra
com o Prefeito Ormeu Rabello Filho: Disse que ainda não, mas já iria pedir e que
normalmente a Juíza está na cidade toda quinta-feira na parte da tarde. Palavra com o
Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Solicitou ao prefeito que assim
que fosse agendado comunicasse aqui na câmara pois tinha interesse em participar. Palavra
com o Prefeito Ormeu Rabello Filho: Disse que gostaria de aproveitar a oportunidade para
agradecer ao Vereador Daniel Dias, pois o Deputado Wilson Batista ligou para o gabinete e
informou que o município está sendo contemplado com uma viatura a pedido do vereador, é
um Étios da Toyota, e quinta-feira estará providenciando para buscarem o carro. A seguir o
Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1Projeto de Lei 005/2018 do executivo: “Autoriza implantação de Fibra Óptica Subterrânea e
dá outras providências. 2-Emenda Aditiva ao Projeto de Lei n° 005/2018 que Autoriza
implantação de Fibra Óptica Subterrânea e dá outras providências. Em análise ao
Projeto em epígrafe, a Comissão de Constituição Justiça e Redação Final propõe a seguinte
emenda Aditiva ao projeto, com a criação de dois artigos, conforme redação abaixo: "Artigo
2° - Fica a empresa obrigada a disponibilizar um ponto de wi-fi livre na Praça do Povoado de
Furtado de Campos, um ponto na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges e um ponto no prédio
da Santa Casa Misericórdia de Rio Novo. Artigo 3° - A permissão ou autorização concedida
nesta Lei, não gera direito de exclusividade da empresa." Rio Novo, 15 de maio de 2018.
Justificativa Atendendo solicitação dos Vereadores , apresentamos as emendas. 3- Emenda
Aditiva ao Projeto de Lei n° 005/2018 que Autoriza implantação de Fibra Óptica
Subterrânea e dá outras providências. Os Vereadores que esta subscreve, após ouvir o
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plenário, requer que seja inserida a seguinte emenda ao Projeto de Lei; Que seja
disponibilizado dois pontos de Wifi livre, sendo um para o prédio da Santa Casa e outro na
Praça Prefeito Ronaldo Outra Borges. Sala das sessões, 03 de maio de 2018 Autores–
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar Prata Marques, Ivalto Rinco de Oliveira, João
Bosco Ferreira Pires e Pedro Gonçalves Caetano. 4- Parecer do Projeto 005/2018 do
executivo:Parecer nº 049/2018. Solicitante: Câmara Municipal de Rio Novo/MG. Solicitado:
Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. Assunto: Projeto de Lei nº 005/2018. Tratase de solicitação, feita pela Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de parecer
acerca da legalidade do Projeto de Lei nº 005/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal,
q u e "Autoriza implantação de Fibra Óptica Subterrânea e dá outras providências."
Acompanha o projeto de lei, justificativa em uma lauda onde o Chefe do Executivo indica o
objetivo da pretensão, qual seja obter autorização para que a empresa RIO CABLE
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, utilize espaço público (margem de
estrada municipal) para passagens de fibra óptica para fornecimento de internet banda larga.
Inicialmente ressalto que entendo o presente caso como uma permissão de uso de bem
público. Por ser precária, a permissão de uso de bem público é um ato unilateral e
discricionário da Administração Pública, firmado através de termo e não de contrato
administrativo, apesar de ser regido pelas normas de direito público. Para José dos Santos
Carvalho Filho "é o ato administrativo pelo qual a Administração consente que certa pessoa
utilize privativamente bem público, atendendo a o mesmo tempo aos interesses publico e
privado." (Manual de Direito Administrativo, 25ª Edição). Na permissão de uso, os interesses
publico e privado, estão no mesmo patamar, quando a administração tem interesse público na
exploração do bem pelo particular, que neste caso seria o acesso da população à internet de
qualidade e o particular tem o intuito lucrativo na exploração do bem. Dessa forma, a licitação
exigida em outros casos, conforme dispõe o art. 37, XXI, fica dispensada considerando a
precariedade do ato, celebrados através de termo, sem as garantias do contrato administrativo,
onde o contratado possui não só deveres, como também direitos. 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, 15 de maio de 2018. Eduardo
Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. 5- Requerimento nº 068/2018:Autor: Pedro
Gonçalves Caetano. 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 ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho
- Solicita serviço de tapa-buraco na Rua Galdino Pinto em frente o nº 250. JUSTIFICATIVA:
“A existência de buraco ocasiona dificuldade no trânsito, riscos de acidentes e grande mau
aspecto à cidade. Com isso peço prioridade no atendimento da presente solicitação”. Sala das
Sessões “Messias Lopes”,11 de maio de 2018. Pedro Gonçalves Caetano -Vereador
Proponente. 6- Requerimento nº 069/2018: Autor: Pedro Gonçalves Caetano. 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 ao Exmo.
Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita a pintura com faixas
amarelas e sinalização com placas dos quebra-molas nesta cidade. JUSTIFICATIVA: A fim
de que motoristas visualizem os quebra-molas com maior distância e evitar que danos sejam
causados por falta de sinalização. Sala das Sessões “Messias Lopes”,11 de maio de 2018.
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Pedro Gonçalves Caetano- Vereador Proponente. 7- Requerimento nº. 070/2018.Autores:
Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias.Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo
Miranda. 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: Sejam reiterados os
requerimentos:Nº 194/2017, aprovado em setembro do ano anterior, que solicita melhorias na
sinalização horizontal e vertical no trevo/rotatória localizado no Bairro Cerâmica – saídas
para Goianá e São João Nepomuceno.Nº 011/2018, aprovado em fevereiro, que solicita
providências cabíveis em relação aos animais soltos no asfalto – rodovia MG 353 sentido
Goianá; Nº 006/2018, também aprovado em fevereiro, que solicita construção de rampa de
acessibilidade na Pracinha da Vila Camargo. JUSTIFICATIVA:Quanto ao trevo, a sinalização
é insuficiente para orientação dos motoristas, principalmente para aqueles que não tem o
costume de passar por esta região. E mesmo os que transitam por ali rotineiramente ficam
sujeitos a se envolverem em acidentes.São constantes as reclamações recebidas quanto aos
animais na rodovia MG 353 – próximo ao Monumento, com circulação de eqüinos e bovinos.
A circulação de animais que deveriam estar sob os cuidados de seus donos, pode causar
acidentes. Quanto à rampa na Pracinha da Vila Camargo, acreditamos tratar-se de pedido
simples, visando facilitar o acesso de cadeirantes e outros portadores de necessidades
especiais à referida pracinha, atendendo à vasta legislação sobre acessibilidade.Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 11 de maio de 2018. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e Daniel
D i a s . 8 - Requerimento n º 071/2018. Autoria: Todos os Vereadores. Exmos.
Srs.Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores, que este subscreve,
requerem que após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria assinalada em
epígrafe e a seguir discriminada : “Moção de Pesar pelo falecimento de:Sr. José Maurício da
Silva, Srta. Cirley Gonçalves de Miranda, Sra. Terezinha Moura Faria, Sra. Maria da Graça
Silva e Sra. Mirta Pável de Oliveira. Requer ainda, seja dado conhecimento deste aos ilustres
Senhores.Sala das sessões “Messias Lopes”, 15 de maio de 2018. Dulcimar Prata Marques,
Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel
Ayres Costa Semedo do Carmo, IvaltoRinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires, Jordão de
Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. 9-Requerimento nº 072/2018. Autor:
Dulcimar Prata Marques. 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 ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho:
- Solicita colocação de caçamba para coleta de lixo próximo a Cachoeira do Calixto e reitera o
requerimento nº 033/2018 que solicita colocação de caçamba no final da Rua Tenente João
Lobo. JUSTIFICATIVA: “È uma medida de vital importância e grande necessidade e
urgência, tendo em vista a concentração elevada do lixo nos locais acima descritos, buscando
ainda minimizar a proliferação de vetores, a ocorrência de doenças e resguardando a
integridade física e o bem-estar da população.Sala das Sessões “Messias Lopes”,14 de maio
de 2018. Dulcimar Prata Marques-Vereadora Proponente. 10- Requerimento nº 073/2018.
Autores: Jordão de Amorim Ferreira e
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Exmos.
Srs.Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereadores que abaixo subscrevem,
requerem que após tramitação regimental, seja enviada ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio
Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho. - Que seja aderido aos programas de prevenção de dengue,
zika e chikungunya, a distribuição de sementes de crotalária e o plantio em terrenos baldios,
7

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

lotes e terrenos públicos. JUSTIFICATIVA: A dengue e o avanço do zika vírus, doenças
causadas pelo Aedes aegypti, que também transmite a chikungunya, tem levado vários
governos e a população a buscarem medidas alternativas de combate ao mosquito que possam
fortalecer as ações já adotadas nos municípios. Entre elas, vem ganhando força o plantio de
uma leguminosa conhecida como Crotalária Juncea. A planta tem várias espécies e, segundo o
professor da Uniderp (Universidade Para o Desenvolvimento da Região e do Pantanal),
Marcos Barbosa Ferreira, doutor em Ciências com especialização em Toxicologia, ela é
utilizada na agricultura do Estado há muitos anos, na chamada adubação verde, que consiste
na correção e fertilização do solo. "Ela pode ser empregada em qualquer tipo de lavoura. É
comum o produtor plantar a Crotalária antes de uma cultura para fertilizar o terreno, já que ela
fixa o nitrogênio na terra", explica o professor. Por causa da sua capacidade de adaptação a
qualquer região, a planta pode ser facilmente encontrada em qualquer jardim. Após o plantio, a
Crotalária Juncea cresce após 100 dias em média e é considerada um repelente natural do
Aedes porque em sua fase adulta, atrai a libélula, inseto que se alimenta das larvas do
mosquito transmissor da dengue. O inseto também deposita seus ovos na água parada, assim
como o Aedes e quando os ovos da libélula eclodem, as larvas se alimentam das larvas do
Aedes. Além disso, há estudos que indicam que a própria libélula quando adulta se alimenta
do mosquito Aedes. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 14 de maio de 2018. Jordão de
Amorim Ferreira e Eduardo Luiz Xavier de Miranda -Vereador Proponente. 11- Leitura de
Ofício: Ofício nº PM1018/0108 do Gabinete do Prefeito ‘Que trata da alteração do
montante previsto para o Poder Legislativo”. 12- Leitura do Ofício nº 618/2018 da
Secretaria Judicial referencia aos autos nº 0554.18.00035-4 que trata do cancelamento de
todas as contratações feitas pelo executivo após decisão judicial em 23 de janeiro de 2018.
ORDEM DO DIA: 1-Emenda Aditiva ao Projeto de Lei n° 005/2018 que Autoriza
implantação de Fibra Óptica Subterrânea e dá outras providências. Colocada em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 2- Emenda Aditiva
ao Projeto de Lei n° 005/2018 que Autoriza implantação de Fibra Óptica
Subterrânea e dá outras providências. Colocada em primeira e única discussão e
votação. Aprovado por unanimidade. 3- Projeto de Lei 005/2018 do executivo com
emenda inserida: “Autoriza implantação de Fibra Óptica Subterrânea e dá outras
providências”. Colocado em primeira discussão. Palavra com o vereador Jordão de
Amorim Ferreira: solicitou que fosse colocado seu nome na emenda aditiva pois participou
dela. Colocado em primeira votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer.
Aprovado por unanimidade. 4-Requerimento nº 068/2018: Autor: Pedro Gonçalves Caetano.
Colocado em primeira e única discussão e votação, Aprovado por unanimidade. 5Requerimento nº 069/2018: Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única
discussão e votação, Aprovado por unanimidade. 6 - Requerimento nº. 070/2018. Autores:
Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única
discussão e votação, Aprovado por unanimidade. Requerimento n º 071/2018. Autoria:
Todos os Vereadores. Colocado em primeira e única discussão e votação, Aprovado por
unanimidade. 7- Requerimento nº 072/2018. Autor: Dulcimar Prata Marques. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata Marques: disse ser
um pedido repetitivo, mas indo para o hotel fazenda no dia das mães e observou perto do
Cachoeira do Calixto onde existem dois tambores havia muitos urubus no local, e o lixo todo
espalhado pois os dois tambores não comportam o volume de resíduo, e a questão da rua
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Tenente João Lobo irá falar enquanto estiver nesta casa, pois dois tambores também não
comporta a quantidade de lixo, e continua pessoas de bairros vizinhos trazendo seu lixo para
ser descartado ali, e a coleta duas vezes por semana não está sendo suficiente, que iria
solicitar que a coleta passasse para três vezes por semana mas após a explanação que o
Prefeito fez, achava difícil ser atendida. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade.
8- Requerimento nº 073/2018. Autores: Jordão de Amorim Ferreira e
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o
Presidente vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse já ter sido feito esse trabalho
nas escolas, e que a época ideal para o plantio é no início do período de chuva, e que irá
conseguir as sementes. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que
tem o baixo custo, e alem da planta prevenir a dengue, ela trata o solo, que a cidade de
Andrelândia está plantando em lotes e terrenos e atualmente a dengue lá é zero. Colocado em
primeira e única votação, Aprovado por unanimidade. Antes de dar início palavra livre o
Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda informou que com referencia ao Oficio
do Gabinete do Prefeito, onde informa referente ao repasse da Câmara, que houve uma
previsão no valor de R$ 965.640,00 (novecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e quarenta
reais) e na realidade será repassado, R$ 927,253,77 (novecentos e vinte sete mil, duzentos e
cinqüenta e três reais e setenta e sete centavos), uma diferença de R$ 38.836.23 (Trinta e oito
mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) sendo assim haverá uma redução de
mais ou menos R$5.000,00 (cinco mil reais) ao mês, que é uma adequação feita de acordo
com a expectativa da arrecadação. Palavra com o vereador Emanuel Ayres Costa Semedo
do Carmo: Perguntou se esse valor da diferença, está sendo informado para comunicar a
contabilidade fazer a alteração, ou essa diferença poderá ser remanejada para outro item do
orçamento. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: disse
que de acordo com a informação que recebeu foi que é feito uma estimativa de arrecadação,
se não arrecada é feita a readequação, e até o final do ano a câmara receberá R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a menos, para o próximo ano é feito outro calculo, disse ainda que o ofício
recebido da Secretária Judiciária, se refere a explanação feita pelo Sr. Prefeito, que é
lamentável a situação pela a qual o município passa, e que se ficar realmente agendada a
audiência com a Juíza e a Promotora ele se prontificava a ir, e pedira a secretária para entrar
em contato com o senhores vereadores avisando o horário, disse ainda que além de telefonar
pedirá que seja encaminhado mensagem, pois da ultima vez que foi preciso entrar em contato
alguns celulares derem fora de área, caso seja preciso atualizar algum número pediu que
informassem na secretaria. PALAVRA LIVRE: Palavra com o vereador Daniel Geraldo
Dias: Disse que gostaria de deixar registrado um agradecimento ao Deputado Estadual
Wilson Batista que disponibilizou um veículo para o município, ao Deputado Estadual Márcio
Santiago para o qual deixou bem claro que não era apoiador da sua campanha, mas ele
direcionou um recurso para o município que no caso foi um kit esportivo que já se encontra na
Secretaria de Educação, contendo quinze bolas, dois jogos de camisa, quatro coletes e seis
troféus, e agradeceu também ao Deputado Federal José Silva, que disponibilizou mais um kit
feira livre, contendo dez barracas, e vinte jalecos. Palavra com o vereador Emanuel Ayres
Costa Semedo do Carmo: Disse que aproveitando os agradecimentos aos Deputados pelo
vereador Daniel Dias, agradeceu ao Deputado Coronel Piccinini, pela aquisição de uma
viatura da policia através de emenda parlamentar, que já se encontra no batalhão e no próximo
mês virá também uma moto. Palavra com o Presidente vereador Eduardo Luiz Xavier de
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Miranda: Comunicou que a visita ao município de Goianá para falarem sobre a APAE, foi
adiada pra a próxima semana, e pediu que o vereador que tivesse interesse em participar
confirmasse na secretaria até sexta, disse que a APAE já havia entregue o relatório das
atividades, receitas e despesas e que estará a disposição caso algum vereador queira se
inteirar. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Perguntou se eles sabiam o
teor da visita. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Disse que pediu a Secretária que informasse a eles que o assunto a ser tratado era único e
exclusivamente a APAE. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que
caso não tivessem sido informado o assunto a ser tratado poderiam aproveitas a oportunidade
e inserir o assunto sobre o Anexo. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Fez
uso da palavra para dizer que teve a oportunidade de conversar com o Vice-Prefeito, e me
prontifiquei em ir numa conversa informal na segunda-feira as 10:00 horas, mas houve um
imprevisto no anexo e não pode ir, ligou hoje e agendou novamente para a próxima segundafeira, que primeiramente pretendia conversar como uma cidadã, pelo que vem vivenciando, e
posteriormente como uma funcionária pública e não como legislativo, disse que queria
mostrar para eles o que estão passando, pois o que aconteceu domingo a meia noite em
ponto, acreditava ser a gota d’agua para que eles tomem uma postura com relação a essa
contrapartida, disse ainda que pode levar todo o levantamento que fez, e caso tenham
oportunidade podem entrar no assunto. Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias:
Solicitou ao presidente caso fosse possível uma copia do relatório da APAE. 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
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_____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira
_____________________________
João Bosco Ferreira Pires
_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira
_____________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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