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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1409/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 07 de agosto de 2018.

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto 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, Dulcimar Prata Marques, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco
Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano.
Ausentes os vereadores Dionísio Da Dalt Netto e Emanuel Ayres Costa Semedo
do Carmo. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou
aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou a dispensa da leitura
das Atas nº1404/2018, 1405/2018, 1406/2018, 1407,2018 e 1408/2018
colocando a seguir em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos
vereadores presentes. A seguir solicitou ao Secretário João Bosco Ferreira Pires
que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº
099/2018 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
construção de rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida e
portadores de deficiência física em frente a entrada da Escola Municipal Dr.
Onofre Dias Ladeira- Rua Arthur Bernardes - Centro. Justificativa: A Lei
Federal nº 10.098/2000 estabelece normas e critérios para promover a
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida. De acordo com ela, acessibilidade significa dar a essas pessoas
condições para alcançarem e utilizarem, com segurança e autonomia, os
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, as edificações, os transportes e os
sistemas e meios de comunicação. Para isso a lei prevê a eliminação de barreiras
e obstáculos que limitem ou impeçam o acesso, a liberdade de movimento e a
circulação com segurança dessas pessoas. Respeitar os deficientes é reconhecer
que eles possuem os mesmos direitos que nós aos bens da sociedade. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 03 de agosto de 2018. Pedro Gonçalves CaetanoVereador proponente. 2- Requerimento nº 100/2018- 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 providências quanto à
construção de um bueiro na Rua Dr. Arthur Custódio Ferreira – Bairro Novo
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Horizonte. Justificativa: Munícipes procuraram este vereador cobrando
providências no sentido de proceder à construção de um bueiro na Rua Dr.
Arthur Custódio Ferreira – Bairro Novo Horizonte, pois, em dias chuvosos a
água que escoa nesta via não tem para onde ir, causando poças de água no local,
podendo ainda, se tornar um criadouro do Aedes aegypti (mosquito da dengue),
moradores solicitam urgência. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 03 de agosto
de 2018. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador proponente. 3- Requerimento nº
101/2018- Autores: Todos os vereadores. Exmos. Srs. Vereadores da Câmara
Municipal de Rio Novo. Os vereadores que abaixo subscrevem, requerem que
após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito
Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho. -Solicita providências quanto
a placa de sinalização na Rua Dr. Mário Hugo Ladeira, nas proximidades do
Mercado Futura, com tempo estipulado de permanência de estacionamento.
Justificativa: Esta solicitação se faz a pedido de munícipes que por ali
transitam, e encontram dificuldades diárias devido à permanência de alguns
veículos 24 horas por dia estacionados, trazendo grandes transtornos no
trânsito, principalmente quando há o encontro de veículos maiores em sentido
opostos na localidade. Sala de sessões “Messias Lopes”, 07 de agosto de 2018.
Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires, Eduardo Luiz Xavier de
Miranda, Dulcimar Prata Marques, Dionísio Da Dalt Netto, Emanuel Ayres C. S.
do Carmo, Jordão de Amorim Ferreira, Daniel Geraldo Dias e Pedro Gonçalves
Caetano. 4- Leitura de Correspondência: Que o Vereador Emanuel Ayres C. S.
do Carmo encaminha justificando sua ausência na reunião por motivos pessoais
e solicita reitera do requerimento 06/2018. 5- Leitura de Ofício: Ofício nº
1997/2018-DCP/SP-SUBSEAM/SEGOV – Que informa quanto à celebração do
Convênio nº 1491000376/2018 no valor de R$ 710.257,54 para construção de
terminal rodoviário com área de 850,00m² localizado na Av. Dr. Cândido de
Oliveira Ribeiro. 6-Leitura de Correspondência: Que o Sr. Jorge Luiz Lima
encaminha solicitando que esta casa oficie ao Destacamento da Policia Militar
quanto a patrulhamento no horário de entrada/saída das escolas Onofre Dias
Ladeira, Cantinho Feliz e Francisca de Araújo Gomide, assim como um monitor
escolar para encaminhar as crianças até os veículos escolares. 4- Leitura de
Convite: A Assembleia de Deus Ministério FAES, convida para a
confraternização que será realizada no dia 11/08/2018 ás 18h e 30min na rua
Zina de Mendonça s/n - Bairro Renascer. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento
nº 099/2018 Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade 2- Requerimento nº 100/2018Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e
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votação. Aprovado por unanimidade. 3- Requerimento nº 101/2018- Autores:
Todos os vereadores. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. Antes de dar início a palavra livre o Presidente
comentou as correspondências recebidas. PALAVRA LIVRE: Palavra com
vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que hoje no Facebook vários
vereadores foram marcados em uma publicação referente as ruas do bairro
Lagoinha, e que em fevereiro do corrente ano foi aprovado um requerimento de
autoria dos vereadores Daniel Dias, Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres
solicitando providências para o bairro, hoje deu entrada na reitera desse
requerimento de autoria de todos os vereadores e o mesmo deverá entrar em
pauta na próxima reunião, disse ainda que procurou o executivo e foi informado
que o recurso para calçamento no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) já esta creditado em conta, mas infelizmente houve um erro no processo
de licitação, e o processo está sendo refeito, mas segundo o Prefeito até meados
de outubro devem estar iniciando o calçamento do bairro. Palavra com o
vereador Daniel Geraldo Dias: Perguntou se o valor de R$ 150.000,00 era
somente para o bairro Lagoinha. Palavra com o vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Respondeu que desse montante, R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
pode ser usado em qualquer local e R$100.000,00 (cem mil reais) era para
pavimentação dos Bairros Lagoinha e Água Branca. Palavra com o vereador
Daniel Geraldo Dias: pediu ao presidente que solicitasse da PLANEJARConsultoria e Assessoria um relatório sobre a situação financeira do município e
a projeção até o final do ano de 2018. Palavra com a vereadora Dulcimar
Prata Marques: Comentou sobre o pedido de reitera feito pelo vereador
Emanuel Ayres referente rampa de acessibilidade na Praça da Vila Camargo e
solicitou autorização para assinar com ele o requerimento. Palavra com o
Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Sugeriu que caso
todos concordassem o requerimento poderia ser assinado por todos os
vereadores. 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

__________ausente____________
Dionísio Da Dalt Netto
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____________________________
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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