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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1403/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 26 de junho de 2018.

Aos 26 (vinte e seis) 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,
Emanuel Ayres Costa Sêmedo 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
1400/2018, colocando a seguir em discussão e votação. Aprovada por
unanimidade. Antes de dar início a leitura do expediente o presidente agradeceu
a presença de alunos e professores da Escola Estadual Raulino Pacheco. A
seguir o Presidente solicitou ao Secretário Vereador João Bosco Ferreira Pires
que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº
093/2018. Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar Prata Marques,
Jordão de Amorim Ferreira, Ivalto Rinco de Oliveira, Pedro Gonçalves Caetano
e João Bosco Ferreira Pires. Exmos. Srs.Vereadores da Câmara Municipal de
Rio Novo. Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após
tramitação regimental, seja enviada ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo,
Sr. Ormeu Rabello Filho. - Solicita providências cabíveis para que o espaço da
antiga cadeia pública possa ser utilizado para abrigar a Delegacia de Policia
Civil do Município. JUSTIFICATIVA: “Atualmente o Município arca com as
despesas de aluguel do espaço atualizado pela Delegacia de Policia Civil, sedo assim a
utilização da antiga cadeia publica seria uma forma de economia para os cofres
públicos”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 20 de junho de 2018. Eduardo
Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar Prata Marques, Jordão de Amorim Ferreira,
Ivalto Rinco de Oliveira, Pedro Gonçalves Caetano e João Bosco Ferreira Pires.
2- Requerimento nº 094/2018. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. 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 implantação de rede de esgoto na Rua João
Urias – Centro. JUSTIFICATIVA: O saneamento básico, além de um direito é
uma questão de saúde pública, pois a ausência de tratamento adequado importa
na incidência de inúmeras doenças. A consequência direta e imediata é a
dependência de tratamento na rede de saúde pública. Portanto, a medida ora
sugerida importará em melhoria das condições de vida dos moradores da
referida rua, além de reduzir a necessidade de se buscar a medicina curativa.
Sala das Sessões “Messias Lopes” 22 de julho de 2018. Jordão de Amorim
Ferreira – Vereador Proponente. 3- Leitura de Convite: O Comandante do 2º
Batalhão da Polícia de Minas Gerais Ten. Coronel Marco Antônio R. de
Oliveira, a Direção da Escola Estadual Onofre Dias Ladeira, o Comandante do
3/PEL 136 CIA PM Senhor 2º Tem. Newton Fazola da Silva e o 3º SGT
Gilberto Ribeiro de Souza, instrutor/mentor do PROERD, convidam para a
Formatura do PROERD, a ser realizada no dia 28 de junho de 2018 às 18:00
horas no Acauã Clube. 4- Leitura de Comunicado: A Emater-MG comunica
que estão abertas as inscrições para realização do 8º Torneiro Leiteiro a Nível de
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Propriedades do Rurais do Município de Rio Novo, os interessados deverão
procurar o escritório da Emater-MG para maiores informações e realizarem duas
inscrições de 25 a 29 de junho je de 02 a 06 de julho/2018. ORDEM DO DIA:
1- Requerimento nº 093/2018. Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda,
Dulcimar Prata Marques, Jordão de Amorim Ferreira, Ivalto Rinco de Oliveira,
Pedro Gonçalves Caetano e João Bosco Ferreira Pires. Colocado em primeira e
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 2- Requerimento nº
094/2018. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. Após a Ordem do Dias o
Presidente deu início a solenidade em homenagem aos premiados da Olimpíada
Internacional de Matemática etapa Estadual e Nacional, convidou a Diretora da
Escola Estadual Raulino Pacheco Sra. Marcia Aparecida Honório Nicácio para
fazer parte da mesa e disse ser gratificante ver a empolgação dos pais e
professores e o empenho dos alunos, que isso é muito bom para cidade, e num
mundo onde temos tantos exemplos ruins, poder ver crianças se destacando é
muito emocionante, passando a seguir para entrega dos certificados: ALUNOS
DO 6ª ANO MEDALHA DE OURO NA ETAPA NACIONAL; MEDALHA
DE PRATA NA ETAPA ESTADUAL: Ana Clara do Carmo Ferreira Dias,
Gabriel Orselli Alves do Nascimento, Jeferson Oliveira Moreira, João Gabriel
Lopes Vigato, João Pedro Nunes Vieira, Joaquim Matos Souza e Lucas Vieira
de Souza. ALUNOS DO 7º, 8º E 9º ANO MEDALHA DE OURO TANTO NA
ETAPA NACIONAL QUANTO NA ESTADUAL: 7º ano – Bernardo Resende
Xavier Tavares, Lucas Agostinho de Souza, Maria Eduarda Fregulia Tavares,
Mellyssa Teodoro Gonçalves, Nina Araújo Montebunhuli e Ferreira, Nina de
Souza Basílio e João Gabriel de Oliveria Rosa; 8º ano – Breno Diana Agostinho,
João Vitor Braga Mattos, Letícia da Silva Faria, Luiz Felipe de Melo Lanzoni,
Maria Eduarda Filgueiras de Assis Mattos, Nadia Aparecida de Souza
Gonçalves e Thiago Oliveira Gonçalves; 9º ano – Caio Medeiro Araújo, Diego
Aragão Dutra Borges, Cecília Guerra Alves do Nascimento, Gabriella
Evangelista Teixeira, João Henrique Rocha Pereira, Júlio Teixeira
Costa e Osvaldo Ferreira Oliveira. Após a entrega dos certificados o Presidente
no uso de suas atribuições e concedeu a palavra para quem dele quisesse fazer
uso: Palavra com a Diretora da Escola Estadual Raulino Pacheco Sra.
Márcia Aparecida Honório Nicácio: Cumprimentou a todos e disse ser uma
honra receber esta homenagem, esse reconhecimento pelo trabalho feito pela
escola, professores e alunos, que o professor é um mediador de conhecimento,
mas cabe ao aluno aceitar ou não esse conhecimento, os alunos que estão aqui
hoje estão propensos a aceitar essa mediação de conhecimento e se lançam a
todos os desafios que a escola oferece, na região a E.E. Raulino Pacheco é
destaque na OBEMEP e desde o ano de 2007 recebem medalhadas, que no
último sábado estiveram na UFJF recebendo medalhas do ano anterior, que a
escola se compara com as maiores e melhores escolas de Juiz de Fora, e Rio
Novo está de parabéns, pois é um local de pessoas inteligentes, e cabe a eles
como professores, aos vereadores enquanto políticos e aos pais, incentivarem
esses jovens cada vez mais; disse ainda que por causa dos resultados obtidos na
OBMEP em 2012, fizemos parte de uma delegação que foi a Índia participar de
uma Olimpíada Internacional, em 2016 foram novamente convidados, lutaram
para ir, mas não conseguiram ajuda suficiente, pois o custo da viagem é muito
alto, explicou que nessas provas não existe mediação dos professores, o
professor escolhe sete alunos de cada turma, que vão para uma sala isolada e
sozinhos fazem a prova, uma parte da prova é feita em inglês e a única ajuda que
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o professor dá é oferecer um dicionário, pois é permitido consultar, sendo assim
o mérito é exclusivo dos alunos, este ano novamente foram convidados para
participar da Olimpíada Internacional de Matemática que desta vez acontecerá
em Bancoc na Tailândia (fez a leitura do convite), que já fizeram os cálculos do
custo para essa viagem e até o momento está em torno de R$ 76.000,00 (setenta
e seis mil reais), no convite recebido vem informando que somente pode ser
levado sete alunos, e dão preferência aos do 9º ano, dos outros países participam
alunos do 9º ano ou do ensino médio, disse ainda que na escola não acontece
somente OBMEP acontece outros projetos e programas, como por exemplo, os
professores Felipe e Margareth que se empenharam num projeto chamado DNA
e é um desafio a nível nacional, mais de mil escolas participaram, escolas
particulares e públicas, e a E.E. Raulino Pacheco ficou em 65º lugar, uma
classificação ótima pelo numero de escolas participantes, foi um desafio difícil,
temos também o JENG, e todos os alunos se saem bem em alguma área, são a
única escola do município do 5º ao 9º ano e tem quase 500 alunos, recebem
alunos de varias regiões da cidade, tem alunos que são altamente acompanhados
pelos pais que estão sempre presentes, tem alunos que se viram sozinhos pois os
pais trabalham e não tem tempo ou que não dão conta dessa educação, tem
alunos com muitos problemas ou famílias com problemas, e a equipe de
profissionais da escola estão lá tentando resolver os problemas, todos sabem que
numa escola publica essa equipe de profissionais de ensino são médicos,
psicólogos, artistas e até padres, tudo em um só lugar, que o desafio é grande,
que estão presentes no dia a dia, as vezes ouvem muitas coisas que os deixam
tristes, as vezes até na tentativa de desanimá-los, mas que não desanimam, e
toda a equipe está lá firme, forte e brigando todos os dias para que a cheguem a
essa momento aqui, o momento que e a veem a gloria dos alunos, disse também
que as de vez em quando recebemos notícias de ex-alunos noticias muito boas,
e ontem recebemos a noticia de que o ex-aluno Guilherme Oliveira que hoje está
no primeiro ano do IFET em Juiz de Fora, participou de uma Olimpíada com as
unidades federais de todo o Brasil onde somente 16 (dezesseis) alunos passaram
para a segunda fase, de Juiz de Fora passaram 05 (cinco) alunos, e entre eles
está o Guilherme Oliveria, e a escola gostaria de parabeniza-lo, é um conquista
dele, mas que não deixa ter uma pontinha da educação rionovense, agradeceu e
desejou que tivessem outras homenagens pois os alunos e pais estão de
parabéns. Palavra com a Professora Corina de Fátima Moreira Vieira
Zampa: Parabenizou aos alunos pelas Olimpíadas de Matemática, comentou
sobre o curso PIC-Programa de Iniciação Científica que acontece em Rio Novo,
sendo o único da região, um curso onde o município é cidade polo graças aos
alunos medalhistas da E. E. Raulino Pacheco, comentou também que os alunos
recebem bolsa durante o curso, e tem a oportunidades de concorrer a bolsas em
universidades federais, e que esse é um incentivo que a OBMEP oferece em
qualquer curso. Palavra com o Professor Regis Luiz Guerra Zampa:
Cumprimentou a todos e parabenizou os alunos e pais, disse que a escola é uma
referência não só em matemática como em outros conteúdos, que quando fazia
mestrado os colegas de outras regiões perguntavam como a escola fazia para
conseguir esses resultados, e sempre disse que os alunos daqui eram muito
inteligentes, e disse aos pais que investissem em seus filhos, que ele era um
exemplo disso, estudou na E. E. Raulino Pacheco, nunca fez aula particular, e
conseguiu muitas coisas em sua vida, com o seu esforço e o de seu pai que
custeou para ele uma faculdade particular, que abriram mão de certos confortos
para investir nele, e hoje ele só tem a agradecer, esperava que os pais fizessem
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isso pelos filhos, disse ainda que as coisas estarem bem mais fáceis pois os
alunos conseguem incentivos por mérito próprio, se forem bons, dedicados e
empenhados. Palavra com a Supervisora de Ensino Maíra Araujo:
Cumprimentou a todos e disse estar presente nesta sessão com mãe, mas que
como profissional não poderia deixar de parabenizar a todos, principalmente aos
alunos em nome da Secretaria Estadual de Educação da qual faz parte, e disse
que assim com o Professor Regis Luiz, também foi aluna da E. E. Raulino
Pacheco, que acreditava e confiava muito na educação pública de qualidade,
onde a maioria dos professores é concursada, e os que não são é porque tem
muito tempo de exercício na profissão, que não estava desmerecendo ninguém,
mas nas outras redes de ensino, eles não tinham essa seleção, e prova disso é o
sucesso dos alunos, e que é preciso reconhecer o mérito dos professores.
Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse estar muito satisfeito
em ver os alunos aqui presentes acompanhados de seus pais, que hoje é preciso
que os adolescentes sejam acompanhados pelos seus pais e na escola pelos
professores, disse ainda que gostaria de agradecer aos professores pelo
empenho, pois são mal remunerados, e mesmo assim se dedicam ao que fazem,
e fazem por amor, e é visível a satisfação deles ao verem seus alunos sendo
homenageados, e parabenizou aos alunos, pais e professores. Palavra com o
vereador João Bosco Ferreira Pires: Parabenizou aos Professores, alunos e
aos pais, disse que para se chegar a uma conquista existe uma dedicação muito
grande, que também foi aluno E. E. Raulino Pacheco, escola a qual lhe trouxe
muito conhecimento, e disse que esta casa se orgulha de estar concedendo este
certificado aos alunos por mais essa conquista. Palavra com o vereador Daniel
Geraldo Dias: Parabenizou a todos os envolvidos nesta conquista, disse ter
certeza que todos os pais desejavam ver seus filhos formados, assim como os
alunos desejavam ter uma profissão e serem bem sucedidos na vida, e que
gostaria de deixar a seguinte mensagem “Que vocês tenham sonhos, mas
principalmente acreditem nesses sonhos”. Palavra com o vereador Emanuel
Ayres Costa Semedo do Carmo: Disse que gostaria de deixar registrado seu
cumprimento aos alunos premiados e exaltar o trabalho dos professores e da
direção pelo brilhante trabalho, e disse que achou muito interessante a ideia do
Presidente em convidar também aos Pais e familiares para receberem
homenagem juntamente com os alunos, porque realmente a receita infalível é a
presença e participação dos pais, o ensino de qualidade da escola e a dedicação e
empenho de cada aluno, e parabenizou pelo trabalho de todos. Palavra com o
vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse aos alunos que aproveitem todos
os incentivos, pois antigamente o incentivo que eles tinham era o chinelo, disse
que a oportunidade quando passa é preciso pega-la com força e parabenizou a
todos. Palavra com a vereadora Dulcimar Prata Marques: Endossou as
palavras dos colegas vereadores e disse que gostaria de destacar a presença da
família, que é muito importante para os alunos a valorização da família na
escola, que não era tão presente na escola por conta da profissão, e que gostaria
muito de serem tão presentes quanto às mães aqui presentes, e disse aos alunos
que fizessem coleção desses certificados que estavam recebendo, pois eles são
pré-requisitos para participarem de futuros processos seletivos. Palavra com
Rita Fregulia: Cumprimentou a todos os presente e disse que quando sua filha
terminou o período do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, muitos me
perguntaram onde minha filha iria estudar, e eu disse que seria na E. E. Raulino
Pacheco, e lhe disseram que lá não era lugar de estudar, e sempre respondeu que
quem faz a escola é o aluno e educação vem de casa, e a prova disse está esta
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homenagem, agradeceu a Diretora Marcia Nicácio, toda equipe da escola, e
parabenizou a todos os alunos. Encerrada a solenidade em homenagem aos
medalhistas das Olimpíadas Internacional de Matemática etapa Estadual e
Nacional o presidente deu seguimento a sessão ordinária comunicando aos
demais vereadores que de acordo com o assessor jurídico da Câmara, o prazo
para votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentária é antes de iniciar o
recesso. Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Sugeriu que a
reunião fosse marcada para próxima terça-feira dia 03 de julho e que fosse
iniciada às 18:00 horas. Palavra com o Presidente vereador Eduardo
Miranda: Perguntou se todos concordavam com a sugestão do Vereador Jordão
Amorim, todos concordaram e a sessão para votação da Lei de Diretrizes
Orçamentária foi confirmada para o dia 03 de junho às 18h00min horas; o
presidente disse comentou que hoje em dia os rionovenses em sua maioria
nascem no município de Juiz de Fora, mas existe uma lei que permite que
mesmo nascendo em outro município essa à criança pode ter em seu registro sua
naturalidade como sendo de Rio Novo, se os pais aqui residirem e for da
intenção deles, e como já havia informado a Sra. Juliana Nascimento locutora da
Radio Transa News proporcionou que notícias da câmara fossem divulgadas na
rádio sem nenhum custo, e se todos concordarem pensou em ser essa a primeira
divulgação da câmara na rádio, uma vez que se fala tanto que não nasce mais
rionovense; lembrou a todos que nesta quinta-feira às 18h00min haverá a
formatura do PROERD. PALAVRA LIVRE: Palavra com o vereador
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: Solicitou que fosse reiterado o
requerimento de nº 025/2018 datado de 02 de março do corrente ano de sua
autoria e dos vereadores Daniel Dias e Dionísio Da Dalt, que solicita alguns
dados do setor de transportes, incluindo a relação da frota municipal e ainda não
obtiveram resposta, perguntou ao Presidente se já obteve alguma resposta
quanto aos questionamentos feito com relação ao leilão do prédio do Itaú.
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Disse ao Vereador Emanuel Ayres que antes da sua solicitação já havia
encaminhado uma correspondência ao Exmo. Senhor Prefeito falando do
interesse da câmara pelo prédio, a informação obtida foi que já havia sido
encaminhado um oficio, que tinha prazo de dez dias para ser respondido, mas
não sabia ao certo se era para o Itaú, esse prazo havia vencido dois dias atrás, e
eles não mandaram nenhuma comunicação, mas o executivo já decretou o
prédio de utilidade pública. Palavra com o Vereador Emanuel Ayres: Disse
que se o prédio havia sido decretado de utilidade pública não podia estar sendo
leiloado. Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse ter sido
procurado por um comerciante, que gera em torno de trinto empregos, ele não
tem estacionamento e existe um senhor que comercializa carros que está
estacionando esses veículos em frente ao seu estabelecimento atrapalhando
aqueles que vão fazer compras estacionarem, e disse ao comerciante que achava
difícil ter uma solução, pois a rua é publica, pediu ao Presidente e demais
vereadores que ajudasse a tomar uma providência para tentar solucionar o
problema, pois tem dias que fica estacionado no local diversos carros por vários
dias prejudicando o comerciante que além de pagar seu impostos gera emprego
no município. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Miranda:
Sugeriu que fosse feito um requerimento e encaminhado ao executivo
solicitando providências assinado por todos os vereadores. Palavra com a
vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse ter presenciado um caminhão que
estragou uma peça tentando manobrar para descarregar em frente ao comércio
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durante quase 30 minutos, é preciso que se coloque uma sinalização de carga e
descarga e tenha uma conversa com o proprietário dos veículos que ficam ali
estacionados para que estacione em outro local. Palavra com o vereador Pedro
Gonçalves Caetano: disse que precisa ser bem analisado, pois existe o ponto de
ônibus, e se colocar sinalização de carga e descarga também irá atrapalhar o
transito, que esteve conversando com o Prefeito e ele já está sabendo do
problema, acreditava que ele já estava tomando providências para solucioná-lo.
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

____________________________
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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