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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1539/2021
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 05 de fevereiro de 2021.

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2021, às 19:20h (dezenove horas e
vinte minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador
Guilherme de Souza Nogueira reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes
Vereadores: Daniel Geraldo Dias, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier
de Miranda, Francisco de Assis da Cruz, Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de
Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Tharik Gouvêa Varotto. O
Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Em seguida
colocou em discussão e votação a Ata nº1538 que foi aprovada por unanimidade.
A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do expediente.
EXPEDIENTE:1- Requerimento nº 001/2021 Autor: Jordão de Amorim
Ferreira. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente
da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas
atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja
encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Criação de área
recreativa para crianças com instalação de parque infantil nas praças do
município. Justificativa: A referida solicitação faz-se necessária
porque proporciona as crianças hábitos mais saudáveis. Este tipo de equipamento
de lazer é fundamental para o desenvolvimento das crianças no processo de
socialização através de brincadeiras e brinquedos que tem tornado cada vez mais
uma competência necessária que as crianças precisam desenvolver no cotidiano,
pois, os mesmos devem aprender a respeitar desde muito cedo as diferentes
culturas. Os parques infantis ajudam a incentivar uma cultura de paz e
sociabilidade na população de diversos bairros da nossa cidade. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 18 de janeiro de 2021. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador
Proponente. 2-Requerimento nº 002/2021Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Ao
Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e
na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao
Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Que seja criado Checklist para a
troca de plantão na área de transporte. Justificativa: A criação do Checklist se
faz necessária para fins de controle e cuidado com os veículos do município. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 18 de janeiro de 2021. Jordão de Amorim
Ferreira-Vereador Proponente. 3- Requerimento nº 003/2021. Autor: Jordão de
Amorim Ferreira. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso
de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara,
seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: -Solicita as
providências abaixo relacionadas para os bairros Novo Horizonte e região do
Morro do Papagaio. 1) Reforma do corrimão na rua João Carlos de Miranda; 2)
Nivelamento da rua Aristóteles da Paixão esquina com João Carlos Miranda; 3)
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Pavimentação asfáltica no trecho da rua João Carlos de Miranda até a rua Heber
Dutra; 4) Colocação de caçamba de lixo no bairro renascer próximo ao bar do
Pedro Alvim. Justificativa: As solicitações acima descritas são necessárias para
que os moradores tenham mais segurança ao trafegarem nas referidas ruas. A
caçamba evitará o acumulo de lixo nas ruas do bairro, o que favorece o
aparecimento de roedores e insetos nocivos à saúde humana. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 18 de janeiro de 202. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador
Proponente. 4-Requerimento nº 004/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz.
Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas
atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja
encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: -Solicita seja feito
varrição da rua Tenente João Lobo Ribeiro duas vezes por semana. Justificativa:
Moradores da referida rua fizeram tal solicitado devido a mesma se encontrar
muito suja e sem a devida atenção. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 19 de
janeiro de 2021. Francisco de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 5Requerimento nº 005/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz. Ao Exmo. Sr.
Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de
Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo
Municipal a seguinte solicitação: - Solicita instalação de placa “Proibido
Estacionar” no início da rua Sebastião da Costa Mattos com o termino da
proibição após dez metros. Justificativa: Caminhões ficam estacionados no local
dificultando o trânsito dos moradores. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 21 de
janeiro de 2021. Francisco de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 6Requerimento nº 006/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz. Ao Exmo. Sr.
Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de
Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo
Municipal a seguinte solicitação: - Solicita providências quanto ao escoamento
de águas pluviais no cruzamento da Rua São José com a Av. Dr. Candido de
Oliveira Ribeiro. Justificativa: O acúmulo de água sobre a via gera inúmeros
transtornos pra motoristas, pedestres e comerciantes, que muitas vezes são
atingidos pela água lançada por veículos que não conseguem desviar das poças
formadas pelo acúmulo da água. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 22 de janeiro
de 2021. Francisco de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 7- Requerimento nº
007/2021.AoPresidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. Guilherme de
Souza Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve, requer seja encaminhada ao
Executivo Municipal, sugestão de criação de uma Comissão para intervir junto às
autoridades e direção Banco do Brasil, com o objetivo de evitar qualquer
alteração da Agencia Local. Justificativa: Conforme é de conhecimento de todos
e que vem sendo veiculado na imprensa brasileira, a reestruturação do Banco do
Brasil, anunciada pela direção da empresa, prevê o fechamento de agências em
pequenos municípios do interior do país, que terão atendimento presencial
reduzido ou encerrado. Ciente da iminência de reestruturação da agência local
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torna obrigação do Poder Público (Executivo e Legislativo) criar mecanismos
para evitar a concretização dos planos da empresa. Importante lembrar que o
fechamento da agência, caso seja efetivado, trará prejuízos incalculáveis ao
Município, considerando que crédito não vem do Bradesco, do Itaú, do
Santander. As operações de crédito da farmácia, do mercadinho, da agricultura
familiar vêm do Banco do Brasil, dos bancos públicos. Além disso, a maioria dos
recursos recebidos pelo Município é via Banco do Brasil. Sendo assim, conto
com a atenção do Nobre Presidente, sendo certo da sensibilidade e
responsabilidade do Executivo local, ao acatar o presente requerimento. Rio
Novo/MG, 28 de janeiro de 2021.Jordão de Amorim Ferreira- Vereador
Proponente. 8- Requerimento nº 008/2021. Autor: Pedro Gonçalves Caetano.
Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas
atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja
encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Solicita
fornecimento de uniformes para os funcionários do departamento de obras e
serviços urbanos. Justificativa:O uso de uniformes em uma instituição pública,
num setor que está diariamente em contato com a população representa muito
mais que um simples acessório como forma de padronização. “É uma forte
ferramenta para aprimorar a cultura, a presença e melhorar a imagem desta
instituição junto aos munícipes que atende. São muitos os benefícios que o uso
do uniforme traz para o Poder Público, como também para o funcionário que
estando padronizado com uniforme terá economia de tempo e dinheiro”. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 01 de fevereiro de 2021. Pedro Gonçalves CaetanoVereador Proponente. 9-Requerimento nº 009/2021Autor: Pedro Gonçalves
Caetano. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente
da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas
atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja
encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Solicita
providências quanto ao esgoto na residência do Sr. Josias Haber - Rua Ricardo
Rabite, 136 – Bairro Mangueira. Justificativa: Procurado pelo morador da
residência acima descrita que alegou já ter feito o requerimento no setor
competente desde o ano anterior e até o momento não foi tomado nenhuma
providência. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 01 de janeiro de 2021. Pedro
Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 10- Requerimento nº 010/2021
Autoria: Dulcimar Prata Marques. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza
Nogueira Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: MOÇÃO DE
APLAUSO A vereadora que abaixo subscreve requer à Mesa Diretora desta
Câmara que, após apreciação do plenário, seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO
ao Coral São Sebastião pela apresentação realizada durante a missa de Posse dos
Poderes Executivo e Legislativo para o exercício de 2021/2024. Sala das Sessões,
03 de fevereiro de 2021. Dulcimar Prata Marques-Vereadora Proponente. 11Requerimento nº 011/2021. Autores: Daniel G. Dias e Tharik G. Varotto. Ao
Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que subscrevem, no uso de suas
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atribuições e na forma do Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja
encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Providências em
caráter de urgência com relação as condições de abandono da Escola Municipal
Carmen Mendonça de Araújo: 1) Limpeza das salas e do pátio; 2) Fechamento
das portas das salas e do portão de entrada (que se encontrassem cadeado); 3)
Reativação das atividades educacionais nesse local;4) Recolhimento de material
pedagógico jogado no chão.5) Manutenção no telhado para acabar com as
infiltrações no teto. 6) Muro de contenção onde está desmoronando barranco no
pátio da escola. Justificativa: - Por se tratar de um patrimônio público jogado as
traças. - Um local de grande valor sentimental é essencial para os moradores
dessa comunidade. - Risco de acidentes com escorpiões, cobras etc.- Além de
cenário deprimente e desolador causado a todos que passam por aquele local.
Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2021.Daniel Geraldo Dias e Tharik Gouvêa
Varotto. 12- Requerimento nº 012/2021. Autores: Daniel G. Dias e Tharik G.
Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira.DD. 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 encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Que a
Prefeitura tome uma atitude de reintegração de posse do TERRENO, que sempre
pertenceu a escola e que um cidadão simplesmente invadiu e está começando a
construir. Justificativa: Nesse terreno existia o prédio da antiga escola. Sempre
foi utilizado pela escola atual como horta, parquinho e nesse local encontra-se o
poço que abastece a escolinha com água potável. Sala das Sessões, 03 de
fevereiro de 2021.Daniel Geraldo Dias e Tharik Gouvêa Varotto. 13Requerimento nº 013/2021. Autores: Daniel G. Dias e Tharik G. Varotto. Ao
Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. 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
encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Solicitamos
providências para as necessidades dos moradores da Rua conhecida como (Rua
da Linha) Furtado De Campos:1) Ligação da água até a última residência (sendo
q a rede está pronta)2) Um poste com braço de luz no final da referida rua.3)
Ligação do esgoto. Justificativa: Estivemos no local e presenciamos todas as
necessidades acima citadas, inclusive um esgoto a céu aberto, propiciando mau
cheiro e o risco de proliferação de doenças. Sala das Sessões, 03 de fevereiro de
2021. Daniel Geraldo Dias e Tharik Gouvêa Varotto. 14- Requerimento nº
014/2021. Autores: Daniel G. Dias e Tharik G. Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador
Guilherme de Souza Nogueira DD. 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 encaminhado ao Executivo
Municipal a seguinte solicitação: Manutenção da ponte na divisa de propriedade
dos irmãos Jair e Milton do Juca (Caranguejo), de grande importância para os
produtores daquelas imediações no escoamento da produção de leite.
Justificativa: Vários produtores de leite daquela localidade dependem
diariamente passar pela referida ponte, para levar leite no tanque comunitário!
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Visando evitar transtorno e prejuízos aos produtores rurais pedimos uma
providência urgente! Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2021.Daniel Geraldo
Dias e Tharik Gouvêa Varotto. 15- Requerimento nº 015/2021. Autor: Eduardo
Luiz Xavier de Miranda. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira
DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve,
no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a
Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Solicita construção de quadra de areia na Praça de Esportes Miguel Antônio
Zampa. Justificativa: Apresento estes pedidos visando oferecer oportunidades
na área esportiva, que contribua para uma melhor qualidade de vida dos
praticantes. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 05 de fevereiro de 2021. Eduardo
Luiz Xavier de Miranda-Vereador Proponente. 16- Requerimento nº
016/2021Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Ao Exmo. Sr. Vereador
Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo
Municipal a seguinte solicitação: - Solicita retirada dos banheiros ao lado do
antigo prédio da Estação Ferroviária. Justificativa: Tal solicitação se faz
necessária uma vez que o local não será mais utilizado como parque de
exposições, e se encontra totalmente depredado e sendo usado como ponto de
drogas. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 05 de fevereiro de 2021. Eduardo
Luiz Xavier de Miranda- Vereador Proponente. ORDEM DO DIA:1Requerimento nº 001/2021Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 2Requerimento nº 002/2021Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Fez uso da palavra para explicar os itens que constariam no Checklist,
e desta forma seja verificado qual motorista não está tendo o devido cuidado com
o veículo, assim o responsável pelo setor terá condições de verificar as condições
de cada veículo para que possa ser feita as manutenções necessárias e o devido
cuidado com patrimônio público. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata
Marques: A vereadora disse ser louvável o requerimento do Vereador Jordão de
Amorim, e acrescentou que existe o POP – Procedimento Operacional Padrão
dos veículos, feito de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária, e nele
consta um checklist padrão para dentro do veículo com os equipamentos no uso
do translado de paciente, bem como as condições do veículo num todo. Palavra
com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Convidou os demais vereadores
para assinarem com ele o requerimento. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade. 3- Requerimento nº 003/2021. Autor: Jordão de
Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado
por unanimidade. 4- Requerimento nº 004/2021. Autor: Francisco de Assis da
Cruz. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com a Vereadora
Dulcimar Prata Marques: A vereadora disse que os moradores da referida rua
procuram ajudar mantendo a porta de suas casas limpas, que no final da rua
existe uma caçamba onde são depositados inclusive o lixo de outros bairros, disse
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ainda que no mandato anterior tal requerimento já havia sido feito, e que como
funcionária pública e legisladora é muito ruim ficar solicitando algo que já tem
planejamento.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 5- Requerimento nº 005/2021 Autor: Francisco de Assis da Cruz.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador
Francisco de Assis da Cruz: O Vereador disse que estacionar os caminhões no
local referido local dificulta o trânsito de veículos devido a rua ter muitos
buracos, disse também que os caminheiros ficam no local fazendo comida e com
a porta dos caminhões aberta. Colocado em primeira e única votação. Aprovado
por unanimidade. 6- Requerimento nº 006/2021Autor: Francisco de Assis da
Cruz. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador
Proponente: Disse que o problema está fácil de ser resolvido, pois necessita
apenas de umas oito manilhas e a construção de dois bueiros. Colocado em
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 7- Requerimento nº
007/2021. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Proponente: Disse ter sido procurado por
munícipes que lhe disseram que a agência do Banco do Brasil de Rio Novo está
para ser fechada, que procurou a gerencia da agência e o que lhe foi passado é
que está sendo feito uma reestruturação interna e não afetará o atendimento,
porém irá diminuir o número de funcionários da agência que passará a ser
somente um ponto de atendimento, mesmo após essas informações iria manter o
requerimento e esperava que o mesmo fosse encaminhado ao Banco para que
seja informado a esta casa a real situação, disse ainda que o Executivo
juntamente com o Legislativo deveriam ter essa representatividade diante do
Banco e dizerem que estão indignados com a situação. Palavra com o Vereador
Tharik Gouvêa Varotto: Disse ter conversado com um funcionário do Banco
pois ficou sabendo do assunto através de um munícipe, que entrou em contato
com os deputados Noraldino e Euclydes para saber se poderiam interver de
alguma forma, que todo o esforço é bem-vindo, mas pelas informações que
obteve, isso já foi decidido pelo sindicado e não está acontecendo somente em
Rio Novo, está acontecendo em várias cidades do Brasil, mas que unirão forças
para tentar reverter a situação. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme
de Souza Nogueira: Solicitou dos nobres vereadores que na segunda-feira
deixassem na secretaria da casa o nome de seus representantes a nível Federal,
pois estará encaminhado uma correspondência a todos os representantes
solicitando que tomem algum tipo de providência e apoio nesta causa. Colocado
em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 8- Requerimento nº
008/2021. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com a Vereador Dulcimar Prata Marques: Pediu
permissão para assinar o requerimento bem como acrescentar ao mesmo o
fornecimento de EPI’s, o que foi autorizado pelo vereador proponente. Palavra
com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o Vereador Pedro
Caetano pelo requerimento e pediu permissão para assinar o mesmo, o que foi
permitido pelo vereador proponente. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa
Varotto: Parabenizou o vereador Pedro Caetano pelo requerimento e também a
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vereadora Dulcimar pela sugestão dos EPI’S, disse que esse requerimento é
muito importante pois facilita a identificação do funcionário, e saberem se estão
trabalhando dentro da legalidade. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade. 9- Requerimento nº 008/2021. Autor: Pedro
Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. 10- Requerimento n° 010/2021. Autoria: Dulcimar
Prata Marques. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com a
Vereadora Dulcimar Prata Marques: Comentou sobre a apresentação do Coral
no dia da posse e convidou dos demais vereadores para assinarem com ela essa
moção de aplauso. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 11- Requerimento nº 011/2021. Autores: Daniel Geraldo Dias e
Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. 12- Requerimento nº 012/2021. Autores: Daniel
Geraldo Dias e Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão.
Palavra com o Vereador Tharik Gouvea Varotto: Disse que esteve no local e
ficou muito triste com a situação da Escola, que não foi colocado no
requerimento mas o relógio de energia estava ligado, que a escola está
completamente abandonada, muito mato, grades arrebentadas, vidros das janelas
depredados, muita infiltração no teto, que dependendo da quantidade de chuva
tem risco de desabar, muito material pedagógico que poderia estar servindo para
muitas crianças, ficou mais triste por ver um cidadão o qual não conhece, já
fazendo uma obra no terreno a que se refere o requerimento, que chegou a
conversar com um vereador desta casa sobre o assunto, e o mesmo lhe disse que
já havia verificado a situação e não poderia fazer nada. Então um cidadão invade
um terreno há mais de um ano atrás, pois foi em outubro de 2019 que requereu o
padrão de luz, que é outra coisa errada, a Energisa na área urbana só pede um
documento da conta do vizinho e a identidade da pessoa, não pede nenhum
documento do terreno, mas isso não vem ao caso, o cidadão invade começa a
construir e o poder público não toma nenhuma atitude, ele está construindo onde
era o prédio antigo da escola como foi mencionado, existem fotos, onde sempre
teve um parquinho para as crianças, onde tem o poço que abastece o sistema
hidráulico da escola que fica em frente, se com todas essas provas não tem como
fazer nada, em seguida disse: “devemos fechar o olho e não fazer mais nada,
pois não é possível, o pessoa invade, o terreno é da prefeitura, tem o prédio da
escola antiga no local, tem fotos, tem vários moradores de Furtado de Campos
que são testemunha, esperariam a pessoa fazer a casa, morar, e passar o tempo
para ele ficar com a posse do terreno, uma coisa que é nossa, estamos aqui e
fomos eleitos para defender tudo que patrimônio público e eu quero o empenho
de todos vocês para dar um basta e reaver a posse do terreno, pelo que sei o
cidadão nem é morador de Rio Novo”. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: O Vereador disse que “a situação é lamentável, estudou na
Escola, e a dificuldade que foi para todos os diretores e professores que
passaram por aquela escola, inclusive a mãe do nobre Presidente foi servente
escolar na escola de Furtado de Campos, conhecei aquela escola funcionando
bem, para uma escola rural, acredito que era uma das melhores a nível de
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estrutura, não só no município de Rio Novo que tem poucas escolas rurais, mas
de outros municípios, e foi uma tristeza muito grande ver tudo abandonado, o
portão de entrada sem cadeado, um matagal e t crianças circulando, segundo
informações dos moradores a noite pessoas fazem uso de drogas no local, enfim,
nós pedimos uma providência o mais rápido possível, o prédio já está em ruinas e
se ficar mais tempo, não terá o que fazer, o que pedimos é que se não tem como
voltar as aulas, que a prefeitura juntamente com a Secretaria de Educação, monte
uma estratégia para utilização do local, o terreno em frente já foi invadido por ver
uma pessoa fora, se fosse uma pessoa carente, mas a pessoa que invadiu não tem
necessidade de fazer essa invasão, ela simplesmente invadiu e está construindo,
pessoas carentes não invadiram este terreno, o que queremos é uma postura por
parte da prefeitura e que seja rápida, daqui uns dias uma pessoas vai e invade a
escolinha, e gostaria de contar com o apoio de vocês, aqui todos conhecem a
escola, se não é morador é frequentador de Furtado de Campos, inclusive nas
festas da escola, aquela escolinha é a vida de furtado de Campos, hoje você
passa e dá um vazio muito grande. Sobre a questão da invasão, está se dizendo
que não tem escritura, mas o terreno onde foi a antiga escola, inclusive o cidadão
que invadiu estudou nesta escola, todos os vizinhos, todos os moradores sabem
que é terreno da escola, na minha época funcionava horta da escola, a água
utilizada é do poço que tem neste terreno, não tem escritura, mas por direito, o
município ou o cidadão comum que tem direito neste imóvel? Fica aqui esta
interrogação. Estive no local juntamente com o Vereador Tharik Varotto, e
gostaríamos de contar com o apoio de vocês para resolver essa situação, em 2019
eu e vereador Emanuel entramos com requerimento pedindo providência e não
fomos atendidos, e gostaria que este ano tenhamos uma solução”. Palavra com o
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Com relação a escola de Furtado
de Campos disse que esteve reunido com a Luciana Borges Secretária de
Educação e o Ronilson Ferreira da Secretaria de Cultura, e estão com projetos na
área da educação para ser levado para Furtado de Campos, oficinas de artes,
jardinagem e música, mas com a pandemia os projetos foram interrompidos.
Referente ao terreno em frente à Escola disse que logo após o Vereador Daniel
Dias e Emanuel Ayres entrarem o com requerimento, ele e o Vereador Jordão
Amorim procuraram a Sra. Irlene Reis que responde pelo setor competente na
Prefeitura, foram também no cartório de registro de imóveis, e em conversa com
o prefeito o mesmo disse que não tinha documentos que o dessem respaldo para
impedir, disse ainda que esta semana foi procurado pela Sra. Ruth moradora de
Furtado de Campos que o indagou sobre o assunto, disse que irá trazer o assunto
e conversar com os demais vereadores para que reunissem com a assessoria
jurídica da câmara e ver se tinha algo que pudesse ser feito, que realmente
invadir está errado mas como a prefeitura vai fazer uma exigência se ela não tem
o documento, mas se houver uma base legal para que o cidadão seja retirado do
terreno seria o primeiro a assinar. Palavra com o Presidente Vereador
Guilherme de Souza Nogueira: O presidente disse que o poder Executivo tanto
quanto o Poder Judiciário tem em uma de suas prerrogativas serem guardiões do
patrimônio público, que esta é uma situação desde 2019 e acredita que diversas
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denúncias já tenham sido encaminhadas ao Ministério Público, e se a justiça até o
momento não tomou nenhuma decisão, deve ser porque não houve de fato o
reconhecimento de que o citado se trata de patrimônio público, disse ainda que
como representante de Furtado de Campos, sempre teve muito cuidado para falar
desse assunto, que não sabe se é do conhecimento de todos, mas em Furtado de
Campos existem outros moradores, humildes e pobres, e esses sim invadiram
terrenos que são propriedades da união, se hoje um morador está invadindo um
prédio que não é público, provoca o Ministério Público Federal, e o Ministério
Público Federal entra com uma ação para desapropriar todas aquelas famílias que
estão nesta situação; que esse é um tema que precisa ser tratado com muito
cuidado para que não acabem prejudicando outras pessoas, disse concordar com
a averiguação, verificar se é patrimônio, concordava com a questão da Escola,
inclusive com a colocação feita pelo vereador Eduardo Miranda, pois essa é uma
das metas para o ano de 2021, fazer do local não o retorno das aulas, hoje se
forem perguntar aos moradores do distrito 70% deles são contra o retorno das
aulas, pois os filhos se adaptaram bem aqui em Rio Novo, que visitou moradores
e muitos disseram que mesmo que aulas em Furtado de Campos retorne não
colocarão seus filhos estudando lá, mas o prédio deve ser conservado, que tem
uma memória afetiva muito grande de lá, foi cogitando no ano anterior de se
fazer a reforma, mas o distrito ficou por 20 anos abandonado, e era preciso
escolher as prioridades, se reformava a escola ou ligava a água e fazia
calçamento, na época as indicações foram de melhorar a infraestrutura e ir
avançando desta forma. Palavra com o vereador Francisco de Assis da Cruz:
Disse concordar com a fala do Vereador Eduardo Miranda quanto a questão
jurídica, e após ser analisado e estando tudo juridicamente correto também
gostaria de assinar o requerimento. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo
Dias: Disse que gostariam de uma resposta coerente e juridicamente correta, pois
do outro requerimento não obtiveram resposta, existem outras necessidades do
distrito, mas mediante a atual situação se não forem tomadas medidas urgentes
restará somente o terreno, isso se ninguém invadir. Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade. 13- Requerimento nº 013/2021. Autores:
Daniel Geraldo Dias e Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 14- Requerimento nº
014/2021. Autores: Daniel Geraldo Dias e Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto:
Disse que esteve no local, e o Senhor Jair do Juca e sua esposa Dona Elza
disseram que ponte se encontra com sérios problemas e os caminhões não estão
conseguindo passar, que não podendo utilizar a ponte é preciso dar uma volta
muito grande e isso tem causado grandes transtornos para os produtores da
região, pediu o apoio dos demais vereadores. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: Pediu aos demais vereadores que assinassem com eles o
requerimento, disse ser uma comunidade distante, que tem um único tanque
comunitário, pois nem todos os produtores tem condições de adquirir seu próprio
tanque, que com a ponte existe um distancia de mais ou menos 10km, sem a
ponte teriam que percorrer 10 ou15km a mais para chegar até o tanque, sendo
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que este outro caminho é um morro e no período de chuva fica intransitável.
Colocado em primeira e única discussão. Aprovado por unanimidade. 15Requerimento nº 015/2021. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado
em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 16Requerimento nº 016/2021. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado
em primeira e única discussão. Palavra com Vereador Tharik Gouvêa
Varotto: Disse que a primeiro momento é contra a retirada dos banheiros, apesar
de hoje se utilizar banheiros químicos, mesmo tendo sido dito que não haverá
mais exposições na cidade, aquele é um local onde pode ser feito algum tipo de
evento, continuando a ser o parque de exposição, aqueles banheiros sempre
foram utilizados, que deveriam estudar uma forma de impedir que as pessoas
adentrem o local, e solicitar que a polícia militar faça ronda, caso não se resolva,
estudarem uma nova estratégia para o que está sendo solicitado. Palavra com o
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Usou a palavra para dizer que
assim como ele diversos outros munícipes pensam que exposição agropecuária
nos moldes que eram realizadas não tem mais condições de acontecerem naquele
local, para se fazer uma exposição hoje em dia é preciso ter um centro de eventos
e uma área que tenha segurança, haja visto o que ocorreu na última exposição
pela falta de segurança, o requerimento foi um pedido dos moradores do entorno,
disse ainda que historicamente com relação ao prédio do antigo Estação, é uma
agressão ao patrimônio histórico da cidade, que em conversa com a Luciene
Braga, a mesma o parabenizou pois acha que aquela área precisa ser
reurbanizada, com pintura e reforma do prédio por ser um lugar histórico, os
banheiros tiram completamente a estética, e o estado deles é precário. Palavra
com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto: Disse respeitar a opinião do vereador
Eduardo Miranda, mas ele fugiu do conteúdo do requerimento, que estavam
falando de drogas e perigo no local, quanto a parte que ele falou sobre o prédio
concordava plenamente desde que houvesse alguma atividade no local, que o
prédio seja devidamente pintado, inclusive a área do parque de exposição que
seja feito reparo no calçamento que está precário. Palavra com o Vereador
Daniel Geraldo Dias: Disse que infelizmente o parque de exposição se tornou
um lugar assombroso, não tem nenhuma luminosidade a noite, sugeriu que o
requerimento fosse mais amplo, pois tem muita baias com cadeado só de enfeite,
e também é uma parte muito escura, o asfalto com muito buraco, existem
também duas caixas d’águas que no ano anterior ele e o vereador Emanuel
estiveram no local e verificaram que estavam com as telas furadas, estavam
amarradas mas não sabia se devido ao tempo se romperam, e estava sendo um
local propício para foco de mosquito da dengue, sugeriu ainda que fosse
encaminhado um ofício juntamente com o requerimento ou que o mesmo fosse
alterado pedindo mais estas providências para tornar aquele local mais agradável.
Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto: O vereador disse que como
todos devem saber ele trabalha no município de Guarani, e os moradores de lá o
cobram, pois aquele é o trajeto que utilizam para sair na rodovia, que realmente o
local está muito ruim, tanto na parte dos buracos quanto da luminosidade.
Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse concordar com as
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palavras do vereador Daniel Dias e Vereador Tharik Varotto, que como
legisladores precisam cuidar do munícipio, e pediu para assinar o requerimento.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. O
presidente antes de conceder a palavra livre cumprimentou a Dra. Daniele Sobral
de Mello- Assessora Jurídica desta casa e o Dr. Eduardo Rodrigues Lima que foi
assessor jurídico da casa em anos anteriores, mas que está sempre pronto em nos
ajudar, disse ainda que todos os vereadores, e todos as comissões que precisarem
de algum amparo jurídico podem entrar em contato com a Dra. Daniele que
estará à disposição dos nobres edis. PALAVRA LIVRE: Palavra com o
Vereador Daniel Geraldo Dias: Perguntou ao Vereador Francisco com relação a
quadra de malha, se é uma associação, é coisa de um grupo de amigos do bairro,
estava fazendo a pergunta pois existem amantes do esporte e vários munícipios
foram extintas as quadras de malha, e gostaria de saber se seria possível fazer um
regaste desse esporte pois existem jovens que tem interesse, e Rio Novo tem um
histórico de grandes jogadores, inclusive o Vereador Francisco. Palavra com o
Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse que a quadra foi fundada em 2001
pelo falecido Senhor Antônio do Carmo Mendes e desde então eu foi presidente
do clube de malhas por oito anos, Rio Novo chegou a competir em várias
cidades, uma delas foi São Bernardo dos Campos, onde havia 32 cidades
disputando e Rio Novo ficou em 5º lugar, que o clube tem o troféu, na época a
câmara condecorou a todos os participantes, disse ainda que o clube tem 10
títulos, que está elaborando um projeto para restauração do clube, agora é
começar novamente com crianças, pois vários jogadores faleceram, já esteve
conversando com a Secretária de Educação com relação ao projeto, atualmente
da equipe só restam quatro jogadores, que sempre lutou para manter o clube e
gostaria do apoio dos demais vereadores para esse projeto seja elaborado e
levado a Belo Horizonte, para que o clube de malha possa ser restaurado, hoje o
nome do clube é Rio Novo Malha Clube, mas é preciso voltar a ser ACM Malha
Clube como era anteriormente pois o clube tem história. Palavra com o
Vereador Daniel Dias: Disse ao Vereador Francisco que estão nesta casa para
unirem forças para o que for promissor para o município, e o que já fez historio
pode ser resgatado, e se colocou à disposição para ajudar, perguntou se a
documentação do clube está em dia para que possa receber recurso. Palavra com
o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse que o clube é registrado na
Federação Mineira de Malha em Juiz de Fora, que tem estatuto, livro de ouro, e
enquanto estava em atividade os jogadores pagavam mensalidade, tinha os
associados e o comercio que os ajudavam com patrocínio, malha é um esporte
caro, participar dos campeonatos depende recursos. Palavra com o Vereador
Daniel Geraldo Dias: Disse mais uma vez ao Vereador Francisco que pode
contar com o apoio dele. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de
Souza Nogueira: Disse que está disponibilizado nas mesas os Projeto de Lei
001/2021 que “Autoriza o pagamento do Piso Nacional para os Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias que menciona” e
Projeto de Lei 002/2021 que “Autroriza Concessão de direito real uso de Imóvel
propriedade do Município, para fins que menciona e dá outras providências”, e o
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parecer jurídico estará a disposição de todos na próxima semana, e convocou
sessão extraordinária para a próxima sexta-feira dia 12/02/2021 após a sessão
ordinária, para que possa estar sendo colocado em primeira e segunda votação a
autorização de pagamento do piso nacional de agentes, uma vez que nunca houve
nenhuma objeção e sendo aprovado os agentes já poderão receber o reajuste no
mês de março. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo
ordenado que se lavrasse a presente Ata.

_____________________________
Daniel Geraldo Dias
____________________________
Dulcimar Prata Marques
____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda
_________________________
Francisco de Assis da Cruz
____________________________
Guilherme de Souza Nogueira
_________________________
Ivalto Rinco de Oliveira
____________________________
Jordão de Amorim Ferreira
_________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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____________________________
Tharik Gouvêa Varotto
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