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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1395/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 22 de maio de 2018.

Aos 22 (vinte e dois) 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, reuniram-se 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
1393/2018, colocando a seguir em discussão e votação. Aprovada por
unanimidade dos vereadores presentes. A seguir o Presidente solicitou ao
Secretário que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto
de Lei 005/2018 do executivo com emenda inserida: “Autoriza implantação
de Fibra Óptica Subterrânea e dá outras providências. 2 - Requerimento Nº
074/2018. 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: Seja providenciada a reinstalação da
internet na Escola Municipal Carmem Mendonça de Araújo, visto a existência
de fornecedor disponível a prestar o serviço sem custos para o Município.
JUSTIFICATIVA: Em contato com os representantes da empresa THM, fomos
informados sobre a disposição para instalar e manter internet na referida Escola
de forma gratuita. Entendemos que a internet, quando utilizada de forma correta,
pode revolucionar e romper barreiras, melhora o acesso às informações e pode
servir como recurso pedagógico, sempre buscando melhoria na qualidade do
ensino, além, claro, de possibilitar a inclusão dos jovens no mundo digital,
predominante na atualidade. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 de maio de
2018. Dionísio Dadalt, Daniel Dias e Emanuel Ayres. 3- Requerimento nº 075 /
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: 1)Seja realizada manutenção nos brinquedos
do parquinho localizado em frente à Escola Municipal Carmem Mendonça de
Araújo; 2)Seja avaliada a possibilidade de construir uma cobertura para o
referido parquinho. JUSTIFICATIVA: Em visita ao local na data de 16 de maio,
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constatamos a necessidade de reparo nos brinquedos para proporcionar maior
segurança às crianças. A construção de uma cobertura também ajudaria na
conservação dos brinquedos, além de evitar lamaçal causado pela chuva, visto
que o chão é de terra. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 de maio de 2018.
Dionísio Dadalt, Daniel Dias e Emanuel Ayres . 4- Requerimento nº 076 /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: 1)Seja providenciada com urgência reforma no
telhado da Escola Municipal Carmem Mendonça de Araújo, com substituição
das telhas quebradas; 2)Seja reformada a cozinha da referida Escola, visto que o
reboco do teto está caindo devido às infiltrações. Também é preciso reparar o
reboco das lajes da sala de aula e do banheiro, danificados pelo mesmo
problema. JUSTIFICATIVA: Em visita à Escola supracitada na data de 16 de
maio, constatamos as necessidades de manutenção solicitadas no presente
requerimento. No caso da cozinha, principalmente, o dano chega ao ponto do
reboco cair dentro das panelas no fogão, tornando o local insalubre para
cozinhar. Ao lado, na varanda onde se localiza o bebedouro, também ocorre
infiltração na parede que faz divisa com a cozinha, ocasionando mofo no local
devido à umidade. Faz-se necessário que o Executivo providencie os reparos
com urgência, para proporcionar melhores condições aos alunos e funcionários,
e para conservar aquele patrimônio. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 de
maio de 2018. Dionísio Dadalt, Daniel Dias e Emanuel Ayres. Antes de dar
início a Ordem do dia o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda
atendendo pedido do requerimento nº 067/2018, concede placa de homenagem a
Loja Maçônica Culto ao Dever pelos 120 anos de sua fundação passando a segui
a palavra ao vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo. Palavra com o
Vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: Fez uso da palavra para
dizer que: “É com muita satisfação que temos esta oportunidade de registrar
nossas homenagens à esta instituição, que por 120 anos, de forma ininterrupta,
vem realizando suas atividades em Rio Novo. Às oito horas da noite de 22 de
maio de 1898, 20 homens se reuniram na residência do Sr. Francisco José
Gomes com o propósito de fundar uma Loja Maçônica nesta cidade. Naquele
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tempo, Rio Novo possuía apenas 28 anos de emancipação política. Entre esses
homens, achava-se o Coronel Francisco de Paula Leopoldino Araújo, o Chico
Boticário, um dos líderes da reunião. Também presente, o seu filho Olympio
Rodrigues de Araújo, que atuou como 1º secretário. Olympio Araújo era poeta,
jornalista, escritor, foi um dos fundadores da Academia Mineira de Letras,
fundador do 1º grupo de Escoteiros de Minas Gerais e hoje, tem seu nome
eternizado como patrono da única Escola de ensino médio aqui localizada. A
sugestão do nome “Culto ao Dever” partiu dele. Ao longo dos anos, homens que
prestaram e ainda prestam relevantes serviços à sociedade em diversos
segmentos, sustentaram e ainda sustentam as fortes colunas desta Loja
Maçônica, contribuindo ativamente, inclusive, para a fundação e manutenção de
outras importantes entidades neste município. No meio maçônico, a Culto ao
Dever é respeitada e reconhecida em todo o Estado de Minas Gerais por seus
ilustres personagens, sua rica história e sua incansável luta pela preservação do
famoso lema: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. Prova disso, é que na
noite de ontem, em sua reunião comemorativa de aniversário, haviam 140
maçons presentes de 28 Lojas e 20 cidades diferentes, incluindo Belo Horizonte,
Rio de Janeiro e São Paulo. Na sociedade, os integrantes da Loja Culto ao Dever
procuram praticam a beneficência na forma da autêntica caridade, sem esperar
reconhecimento; Agem em prol do civismo, em demonstração de patriotismo,
incentivando e realizando solenidades cívicas em respeito aos grandes heróis da
nação e seus feitos históricos; Promovem cultura, abrigando em sua sede a
maior parte do acervo da Fundação Cultural Chico Boticário, contendo arquivos,
documentos e objetos relacionados com a história municipal e regional;
Investem na juventude, apadrinhando um Capítulo da Ordem DeMolay,
buscando transmitir ensinamentos de virtudes, com base nos exemplos da
Cavalaria Templária, frisando a importância da liberdade civil, da liberdade
intelectual e da liberdade religiosa, com o objetivo de formar melhores cidadãos
e líderes para o futuro. Em uma publicação de julho de 1981, o notável rionovense Ruy Almeida escreveu: A maçonaria é uma instituição venerável por
seus princípios e objetivos; e nobilitante por ser uma obra fraternal e coletiva,
reunindo, entre suas colunas, homens livres e dignos, sem distinção de raças,
crenças ou nacionalidade, sob a égide do Grande Arquiteto do Universo.
Recebam, os amigos e Irmãos da Loja Culto ao Dever, este singelo
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reconhecimento, externando nosso desejo de que suas obras se perpetuem e
continuem inspirando gerações através dos séculos. Após o discurso o
Presidente solicitou ao vereador que fizesse a entrega da placa. Palavra com o
Senhor Vinícius de Araújo Carvalho Venerável da Loja Maçônica Culto ao
Dever: Cumprimentou a todos os presentes, e usou a palavra para dizer que:
“Gostaria de agradecer pela justa homenagem que esta casa de leis está fazendo
a Loja Maçônica pelo centésimo vigésimo aniversário e compartilhar esse
momento com todos os maçons que fazem parte do quadro atualmente, e que
não estão aqui presentes, e também com aqueles que passaram pela loja, pois se
hoje ela está funcionando ativamente é porque outros homens ao longo desses
120 anos mantiveram a loja aberta cumprindo o objetivo dela, disse que o
vereador Emanuel Ayres falou muito bem sobre a importância dessa entidade,
que além de fazer a filantropia e o trabalho em si, ela participou muito da
história do nosso município, direta ou indiretamente na fundação de outras
entidades, como o Centro Espirita Boa Esperança que esse ano completa 100
anos, a Casa Lar, Lions Clube e vários outros que as vezes não participou na
fundação, mas participou da diretoria, como por exemplo no Sindicato Rural,
onde o Sr. José Pereira Duprat foi presidente, na Casa Lar o irmão Danilo de
Barros Matheus, enfim, outras entidades que ajudaram o município, no
movimento da cidade nesses 120 anos, e essas entidades são os verdadeiros
amigos do município, porque a diretoria dessas entidades não são remuneradas,
estão lutando e ajudando o município no desenvolvimento na parte esportiva e
social, sem nenhuma remuneração, aproveitando o momento o que a gente pede
é que os vereadores olhem com carinho as entidades do nosso município, que
trabalhem mais em parceria com o executivo, e como disse o vereador Emanuel
Ayres, a Loja Maçônica hoje abriga o centro cultural Chico Boticário, pois a
sede do Museu por problemas de estrutura foi demolido, então a Loja Maçônica
abrigou a Fundação Chico Boticário, que é composta de maçons e é uma
fundação importante pois a história do município está toda ali, ninguém tem a
história de Rio Novo, todos recorrem a Fundação Chico Boticário, temos nosso
irmão Brenildo Ayres do Carmo que é um historiador esabe toda a história de
Rio Novo, o acervo da Fundação Chico Boticário é riquíssima, a Fundação
consta na relação da entidades que tem direito a subvenção do município, e
lembro que quando era vereador, juntamente com a vereadora Dulcimar Prata
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Marques e o vereador Dionísio Da Dalt, não sabia como estava sendo feito
agora com a verba que sobrava da câmara, mas anteriormente indicavam ao
executivo que uma parte da devolução fosse dividida com as entidades, não
estou aqui pedindo pela Loja Maçônica, mas pela Fundação Chico Boticário, é
uma fundação importantíssima e não podemos deixar ela morrer, e mais uma
vez gostaria de agradecer aos vereadores por essa homenagem e solicitou que se
possível fosse feita uma foto com os maçons presentes. Palavra com o
vereador Jordão de Amorim Ferreira: Parabenizou a Loja Maçônica que vem
trabalhando a ética, a moral e os bons costumes por todos esses anos, é uma
entidade de grande nome na região, que podem contar sempre com essa casa.
Após as homenagens deu-se seguimento a ordem do dia. ORDEM DO DIA: 1Projeto de Lei 005/2018 do executivo com emenda inserida: “Autoriza
implantação de Fibra Óptica Subterrânea e dá outras providências. Colocado em
segunda discussão e votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer.
Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. 2- Requerimento
Nº 074/2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel
Dias. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador João
Bosco Ferreira Pires: Perguntou aos vereadores proponentes, o que seria
necessário o executivo fazer para a reinstalação da internet, visto que o
empresa irá fornecer a internet de forma gratuita. Palavra com o vereador
Dionísio Da Dalt Netto: Em resposta a pergunta do Vereador João Bosco F.
Pires, disse que é preciso que o executivo oficie ou autorize a empresa THM a
religar a internet. Palavra com o vereador João Bosco Ferreira Pires:
Perguntou se anteriormente era a empresa THM a provedora da internet.
Palavra com o vereador Dionísio Da Dalt Netto: disse que anteriormente era a
THM, e depois surgiu a internet do governo e retiraram a THM, a internet do
governo acabou e a comunidade ficou sem. Palavra com o vereador João
Bosco Ferreira Pires: Perguntou se o executivo havia dado autorização para a
THM da primeira vez que ela instalou a internet. Palavra com o vereador
Dionísio Da Dalt Netto: que não sabia dizer mas acreditava que sim. Palavra
com o vereador Emanuel Ayres da Costa Semedo do Carmo: disse que por
ser uma escola municipal seria interessante que o executivo autorizasse a
empresa a fazer a prestação de serviço dentro da escola, que seria só uma
questão de oficiar como disse o vereador Dionísio Da Dalt. Palavra com o
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vereador João Bosco Ferreira Pires: Agradeceu por terem respondido ao seu
questionamento, e disse que sua dúvida foi porque como pediram para reinstalar
pensei que talvez fosse necessária que o executivo precisasse colocar algum
poste ou algo do tipo e por isso tivessem retirado a internet de lá, mas que agora
ficou esclarecido. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 3- Requerimento nº 075 /2018. Autores: Vereadores Dionísio Da
Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única discussão e
votação. Aprovado por unanimidade. 4- Requerimento nº 076 /2018. Autores:
Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. PALAVRA
LIVRE: Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que
gostaria de colocar o assunto em discussão, que na época na estava aqui na casa,
mas foi acordado com vários empresários a venda de alguns lotes no distrito
industrial e que se comprometeram que quando tivesse água e luz, as empresas
seriam instaladas, gerando assim empregos no município, hoje o distrito tem
água e luz pois o prefeito atendeu a um pedido dele e do vereador Pedro G.
Caetano, e gostaria de saber o poderia ser feito com relação a isso, se poderiam
chamar esses empresários aqui na casa e saber qual a posição deles, porque
agora nada está impedindo eles abram suas empresas em Rio Novo. Palavra
com o vereador João Bosco Ferreira Pires: Perguntou ao vereador Jordão
Amorim se ele já havia conversado com o executivo a respeito, pois ele havia
dito que iria informar essas empresas com referencia a esse compromisso
assumido nessa Lei que foi aprovada anteriormente na câmara, para que agora
eles pudessem estar dando andamento para que fosse cumprido o que foi
acordado, e que achava valido procurar o executivo pra saber se as empresas já
foram notificadas a respeito de estar cumprindo o que foi acordado. Palavra
com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que endossando as
palavras do vereador João Bosco F. Pires, e que estava presente nessa reunião
ficou acordado que a partir do momento que o local já tivesse preparado com luz
e saneamento, que o prefeito informaria aos proprietários para uma nova
conversa, foi o que ficou acordado aqui na câmara, então acreditava que agora
era os vereadores cobrarem do executivo para ele estar informando e
participando aos proprietários para ver a possibilidade da instalação das novas
indústrias. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Perguntou
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se poderia ser feito através de requerimento, e caso pudesse ser feito que fosse
assinado por todos. Palavra com o Presidente vereador Eduardo Luiz Xavier
de Miranda: Disse que pelo que estava sabendo os empresários teriam dois
anos de prazo após estar com a infraestrutura pronta, então se já está tudo pronto
para as instalações, deveria ser comunicado aos empresários pois esses terrenos
foram passados com preços subsidiados, para ajudar no desenvolvimento do
município. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Comentou sobre a presença do Governador no município com duas
excelentes notícias, sendo a primeira a Rodoviária com um repasse de R$
707.000,00 (setecentos e sete mil reais) e a outra o recapeamento da massa
asfáltica no trecho Rio Novo a Guarani. 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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