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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1401/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 19 de junho de 2018.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho 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, Ivalto Rinco
de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro
Gonçalves Caetano. Ausente o vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do
Carmo. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou aberta
a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. A seguir o Presidente solicitou ao
Secretário Vereador João Bosco Ferreira Pires que procedesse a leitura do
expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 009/2018 do executivo:
“Autoriza a criação de cargos em Comissão e dá outras providências”. 2Parecer do Projeto de Lei nº 009/2018 do executivo: Parecer nº 054/2018.
Solicitante: Câmara Municipal de Rio Novo/MG. Solicitado: Eduardo
Rodrigues de lima OAB/MG 129.533. Assunto: legalidade do Projeto de lei nº
009/2018. Trata-se de solicitação, feita pela Presidência da Câmara Municipal
de Rio Novo/MG, de parecer acerca do Projeto de Lei n º 009/2018 que
"Autoriza a criação de cargo em Comissão e dá outras providências"
especificamente, cria o cargo em comissão de Diretor da Farmácia Básica
Municipal. Justificativa em uma lauda onde o chefe do executivo aponta a
necessidade da criação do cargo, sob pena de paralisação das atividades da
farmácia básica municipal. Os cargos em comissão, ao contrário dos demais, são
de ocupação transitória, onde seus titulares são nomeados em função da
confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. Sua natureza impede
que os titulares adquiram estabilidade fato que fora mencionado na mensagem
que acompanha o projeto. A nomeação para ocupar cargos comissionados
dispensa a aprovação em concurso público e por outro lado a dispensa ou
exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a critério
exclusivo da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de
livre nomeação e exoneração (art. 37,11, CF). Importante acentuar que cargos em
comissão somente podem destinar-se a funções de chefia, direção e
assessoramento, todas elas de caráter específico dentro da funções
administrativas. A regra geral para criação de cargos públicos está na
Constituição Federal em seu art. 48, X que assim dispõe: "Art. 48. Cabe ao
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de
competência da União, especialmente sobre: x - criação, transformação e
extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o
art. 84, VI, b;" Sem necessidade de adentrar em previsões da Lei Orgânica
Municipal, entendo que pelo princípio da simetria, a previsão constitucional se
aplica ao presente caso, garantindo dessa forma, a legalidade do projeto que cria
cargo de direção. É o parecer, s.m.j. Rio Novo, 20 de junho de 2018. Eduardo
Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. 3- Requerimento nº 088/2018 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 que seja realizada
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operação tapa buraco nas ruas: - São José – Centro e Dr. Mário Hugo Ladeira
em frente ao Mercado Futura – Vila França. JUSTIFICATIVA: A solicitação se
faz necessária devido ao fluxo de veículos nas referidas ruas. A manutenção da
pavimentação asfáltica reflete o desenvolvimento de uma cidade e propicia aos
moradores melhor qualidade de vida e maior segurança”. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 13 de junho de 2018. Pedro Gonçalves Caetano - Vereador
Proponente. 4- Requerimento nº 089/2018 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 colocação de lixeira em frete a galeria
comercial ao lado da Igreja Matriz. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação visa
atender melhorar o sistema de limpeza e higiene, evitando que o lixo seja jogado
no chão, ocasionando o acúmulo deste em locais indevidos, o que propicia o
mau cheiro, bem como a ação dos cães que espalham o lixo pela rua. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 13 de junho de 2018. Pedro Gonçalves CaetanoVereador Proponente. 5- Requerimento Nº 090/2018. Autor: Pedro Gonçalves
Caetano. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz
Xavier de Miranda. O Vereador que abaixo subscreve, requerer que após
tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal
de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho.- Solicita implantação de um poste com
braço de luz no local conhecido como Beco do Surubim – Bairro Santa Clara.
JUSTIFICATIVA: “O local acima citado, em horário noturno se encontra em
total escuridão trazendo transtornos e insegurança aos moradores locais. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 13 de junho de 2018. Pedro Gonçalves Caetano –
Vereador Proponente. 6- Requerimento Nº 091/2018. Autora: Dulcimar Prata
Marques. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz
Xavier de Miranda. O Vereador que abaixo subscreve, requerer que após
tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal
de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho. - Solicita que seja providenciado reparo
no passeio que liga o Anexo da Santa Casa ao Necrotério. JUSTIFICATIVA:
“O passeio se encontra danificado, o que vem causando transtornos quando é
preciso transladar corpo até o necrotério”. Sala das Sessões “Messias Lopes”,
13 de junho de 2018. Dulcimar Prata Marques-Vereadora proponente. 7Requerimento nº 092 /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: “Providências
quanto a iluminação pública, limpeza das ruas e alteração da coleta de lixo de
um para dois dias na semana no Bairro Casa Blanca ”. JUSTIFICATIVA:
Atendendo solicitação dos moradores do bairro, segue anexo o abaixo assinado
com as reivindicações. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 15 de junho de 2018.
Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. 8- Leitura do Requerimento
da Sra. Vanusa Silveira Alves: “Que solicita a colocação de mata-burros na
divisa de sua propriedade rural com o Sr. Wander Lúcio Vidal na estrada do
Caranguejo, para que seja solucionado os problemas encontrados no local”. 9Leitura do Ofício nº 129/2018 do Gabinete do Prefeito Municipal: que
responde aos requerimentos dos Edis de nº 051/2018, 052/2018, 053/2018,
054/2018, 055/2018, 056/2018, 057/2018, 058/2018 e 059/2018. 10-Leitura do
Ofício nº 130/2018 do Gabinete do Prefeito Municipal: que responde aos
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requerimentos dos Edis de nº 068/2018, 069/2018, 070/2018, 072/2018 e
073/2018. 11- Leitura do Ofício nº 131/2018 do Gabinete do Prefeito
Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 077/2018, 078/2018,
079/2018 e 080/2018. 12-Leitura do Ofício nº 132/2018 do Gabinete do
Prefeito Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 061/2018,
062/2018 e 064/2018. 13- Leitura do Ofício nº 133/2018 do Gabinete do
Prefeito Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº 065/2018 e
066/2018. 14- Leitura de correspondência da Emater-MG “ Que comunica
que as inscrições para a realização do 8º Torneio Leiteiro a Nivel de
Propriedades do Município de Rio Novo já se encontram abertas no período de
25 a 29 de junho e 02 e 06 de julho no escritório da Emater-MG. 15- Convite:
A Escola Municipal Francisca de Gomide Araújo Simões convida para a Festa
Junina a ser realizada no dia 30 de junho às 18 horas. ORDEM DO DIA: 1Projeto de Lei nº 009/2018 do executivo: “Autoriza a criação de cargos em
Comissão e dá outras providências”. Colocado em primeira discussão. Palavra
com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Perguntou se o cargo que estava sendo
criado era efetivo ou cargo de confiança. Palavra com o Presidente Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que seria um cargo de confiança pois
efetivo somente com concurso. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Solicitou que se o projeto for aprovado, fosse feito uma sessão
extraordinária para segunda votação, devido a urgência. Colocado em primeira
votação e encaminhado para as comissões emitirem parecer. Aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. 2- Requerimento nº 088/2018 Autor:
Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3- Requerimento nº
089/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz X. de
Miranda: Disse é um ótimo requerimento e que gostaria de deixar registrado a
educação da população com referencia as lixeiras que foram instaladas na praça
e seu entorno, pois até o momento nenhuma foi danificada, e sugeriu ao prefeito
que colocasse lixeiras em outros pontos da cidade. Colocado em primeira e
única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 4Requerimento Nº 090/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. 5- Requerimento Nº 091/2018. Autora: Dulcimar Prata Marques.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com a Vereadora Dulcimar
Prata Marques: Disse parecer ser um requerimento simples, mas é de grande
valia, pois existem várias parte do passeio danificada, o que dificulta a passagem
da maca no translado para aguardar a chegada funerária quando ocorre óbito na
unidade. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes. 6- Requerimento nº 092 /2018. Autores: Vereadores
Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que “As
reivindicações feitas, não é uma vaidade dos moradores do bairro, mas sim uma
necessidade, o bairro está muito escuro a noite e necessita de uma limpeza, a
coleta do lixo uma vez por semana não atende, que os moradores presentes na
sessão poderiam testemunhar, inclusive já havia feito a solicitação da palavra na
secretaria conforme as normas da casa para caso algum morador quisesse fazer
uso da palavra, a preocupação com a iluminação é para coibir a violência, que
estão tento problemas com invasão de casas e a escuridão acaba colaborando
para que o infrator tenha exito, é um bairro que só tem pessoas de bem, e
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infelizmente tem acontecido essa situação desagradável, que chegou a comentar
com o vereador Jordão Amorim, que tem morador querendo vender sua
residência, pois trabalha a semana toda e quando chega pra passar o final de
semana encontra sua casa danificada, disse ainda que gostaria de pedir a todos
os vereadores que assinassem esse requerimento, para reforçar o requerimento,
que a solicitação é uma necessidade e gostariam muito que suas reivindicações
fossem atendidas, que estão fazendo reuniões para ver o podem fazer para
melhorar o bairro, pois são eles os moradores que convivemos naquela
localidade, não e só passar os problemas para o poder publico, a questão das
invasões nas residências e os furtos são ocorrencias que não podem deixar de
forma alguma continuar acontecendo, e que gostaria de poder contar com o
apoio de todos os vereadores. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo
Luiz Xavier de Miranda: Disse que é preciso reivindicar, que já fez alguns
serviços no bairro e realmente a situação é um tanto complicada, e acreditava
que todos os vereadores iram concordar em assinar o requerimento. Palavra
com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Sugeriu que fosse acrescido no
requerimento para que os proprietários de lote no bairro mantenham seus
terrenos limpos. Palavra com a Senhora Maria das Graças Zampa Caixeiro:
Cumprimentou a todos os presentes e disse que ela e seu esposo são de família
de Rio Novo, que eles tem uma casa no bairro Casa Blanca, e estão sendo
vitimas de arrombamento, invasão e furtos em suas residências, que ela no
período de uma ano teve de sete a oito invasões em sua residência de setembro
do ano anterior até a presente data, tem feito Boletim de Ocorrência na tentativa
de solucionar o problema, que como disse a Vereadora Dulcimar P. Marques a
limpeza dos lotes é importante, e já está sendo solicitando aos vizinhos que
façam a limpeza, para que possam ter um lugar tranquilo e seguro, que mora em
Juiz de Fora, mas gosta mesmo é de Rio Novo, que cuida muito dessa cidade,
pois tem um amor muito grande por ela, pelos seus antepassados, pela sua
descendência e pelos amigos que tem aqui, disse também que formaram um
grupo de moradores e já tiveram duas reuniões muito proveitosas e foi a partir
delas que decidiram fazer esse requerimento referente iluminação e limpeza das
ruas, e que se comprometiam em cuidar da parte que compete ao moradores, que
achava importante estar participando de uma reunião da câmara e agradeceu a
oportunidade. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:
Parabenizou os moradores do Bairro Casa Blanca pela iniciativa, e disse que
todos os bairros deveriam formar uma comissão e virem a esta casa participar
das reuniões, disse ser um bairro em crescimento e sugeriu cobrarem do
executivo uma providência urgente, parabenizou também os vereadores
proponentes pelo requerimento. Palavra com o vereador Daniel Geraldo
Dias: Disse ao vereador Jordão Amorim que o requerimento foi elaborado pelos
moradores, e somente o encaminhou para a câmara. Colocado em primeira e
única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Palavra
com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: comentou
com referência ao requerimento feito pela Senhora Vanuza Silveira Alves,
dizendo a mesma que essa semana o executivo conseguiu dez mata burros e
provavelmente sua solicitação deveria ser atendida. Palavra com a Senhora
Vanuza Silveira Alves: Cumprimentou a todos e disse “que o mata burra que
esta requerendo, não trará benefícios somente para ela, que na estrada já foi feito
o corredor e as propriedades vizinhas tem porteiras, mas todos que passam
deixam elas abertas, e só a porteira não está resolvendo, o gado vai para estrada
e arrebenta a cerca, que durante a semana trabalho em Rio Novo e Goianá e
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final de semana vai pra sua propriedade na zona rural, quando chega a cerca
está arrebentada, não culpa o proprietário do gado, vários proprietários estão
tendo o mesmo problema, em conversa com o Sr. Wander Lúcio Vidal, o
mesmo disse que é preciso que o mata burro seja de doze ferros porque o de
oito o gado conseguem pular. Palavra com o Presidente Eduardo Luiz Xavier
de Miranda: Sugeriu que para reforçar o requerimento que todos os vereadores
o assinassem. Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Disse concordar
com o Presidente e sugeriu que fosse acrescido no requerimento um pedido de
urgência. Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse
compreender a situação da Sra. Vanuza Alves, que passa pelo mesmo problema
pois tem propriedade beirando a estrada, que muitas vezes são os veículos que
passam e apertam o gado que por não ter para onde ir acaba arrebentado a cerca,
e muitas vezes causa dano nos veículos também, achava que o pedido de
providência deveria ser refeito e assinado por todos para ser encaminhado ao
executivo, “já que irá chegar novos mata burros, não sei se chega, porque essa
promessa vem desde o ano passado”, solicitou que fosse acrescentado ao
requerimento, pedido de um mata burro na propriedade do Senhor Oswaldo do
Juca, que acha um absurdo a situação daquele mata burro e já havia feito pedido
providências, pois existe uma porteira na frente do mata burro, e não sabe como
ainda não aconteceu nenhum acidente com charrete, que por uma questão de
ética não iria falar porque o gado está pulando o mata burro, que esse mata burro
poderia nunca ter sido desativado. Palavra com o Presidente Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: disse que seria feito o requerimento para
que todos pudessem assinar e nele será incluído o pedido de mais um mata
burro. Antes de dar início a Palavra Livre o Presidente comentou sobre os
convites recebidos. PALAVRA LIVRE: Palavra com o vereador Ivalto
Rinco de Oliveira: O vereador usou a palavra para dizer que: “paga-se taxa de
iluminação pública e existem diversas rua que necessitam de iluminação, que
era do conhecimento de todos que já havia feito requerimento solicitando
iluminação para o Beco do Bide, que a solicitação feita hoje pelo Vereador
Pedro Caetano de iluminação para o Beco do Surubim era também muito
importante, que o requerimento feito por ele tem mais de um ano e não foi
atendido, que perguntam a ele porque não tem feito requerimento, e que
respondeu que de nada adianta encher papel e não ser atendido, que não está
tendo êxito em suas reivindicações, e pediu aos vereadores que tem suas
solicitações atendidas pelo executivo, que façam ao prefeito uma moção de
agradecimento, porque o meu requerimento já foi feito até reitera e não foi
atendido, que está sendo cobrado na rua que todos fazem requerimento e ele
não, que essa situação que o deixa muito triste, disse ainda que gostaria de
parabenizar os vereadores que estão sendo atendidos, porque ele infelizmente
não está, que não sabe se é porque trabalhou contra o prefeito ou se está
acontecendo alguma outra coisa, mas não está conseguindo nada com ele, mas
que a política é assim, hoje a situação do município é difícil, que está vendo o
que o prefeito está passando, mas tem certas coisas que são fáceis de se
resolverem”; disse ainda que gostaria de saber até quando irá essa paralização
da Escola Olympio Araújo, e como irá ficar os alunos nessa situação, sabia que
não era responsabilidade do município e sim do Governo do Estado, mas que os
alunos é que estão ficando prejudicados, que os professores também tinha suas
razões, que já havia falado sobre isso na reunião passada, mas achava que já
estava demais, o final do ano está se aproximando, a paralização está só
prolongando e ninguém toma uma providência, disse ainda que mesmo sabendo
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que a responsabilidade é do estado, eles vereadores tinham que tomar uma
providência tentar resolver essa situação. Palavra com Presidente Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Lembrou aos vereadores que no próximo
sábado dia 23 (vinte e três), será inaugurada a nova sede da Casa de Leitura
Cavalheiros da Cultura. 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

____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

_____________________________
Dulcimar Prata Marques

_________ausente______________
Emanuel Ayres C S. do Carmo

_____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

___________________________
João Bosco Ferreira Pires

_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

_____________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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