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           ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1544/2021
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 12 de março de 2021.

Aos 12 (doze) dias do mês de março de 2021, às 19:05h (dezenove horas e cinco 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, 
Francisco de Assis da Cruz, Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira e Tharik Gouvêa 
Varotto. Ausentes os vereadores Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Pedro Gonçalves Caetano.  O 
Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Colocou em discussão e votação 
a Ata nº 1543/2021 que foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir o Presidente 
solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 057/2021. 
Autor: Francisco de Assis da Cruz. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Guilherme de 
Souza Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja 
enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo: - Requer seja finalizado o calçamento da rua 
Sebastião Costa Mattos – Bairro Cerâmica. Justificativa: Para finalizar o calçamento faltam 
aproximadamente 600m. Tempos atrás foi colocado pelo ex-vereador Flavio Mello uma sobra de 
asfalto na parte onde falta o calçamento, devido às fortes chuvas a rua se encontra com muitos buracos.  
Sala das Sessões “Messias Lopes” 01 de março de 2021. Francisco de Assis da Cruz-Vereador 
Proponente. 2- Requerimento nº 058/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz. Ao Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve, 
requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo: - 
Requer seja construído quebra-molas em frente à Igreja do Pastor Ladim Rua Dona Ana Rodrigues – 
Bairro Belo Vista.  Justificativa: “A colocação de quebra-molas irá coibir a velocidade dos carros e 
em especial motociclistas que passam em alta velocidade, colocando em risco a vida das pessoas, 
sendo esta providência importante meio de trazes segurança a todos”. Sala das Sessões “Messias 
Lopes” 01 de março de 2021. Francisco de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 3- Requerimento nº 
059/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. 
Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo: - Finalizar manilhamento da 
rua Coronel Américo Ladeira – Bairro Vila Camargo. Justificativa: No referido local concentram 
grandes quantidades de água em dias de chuva, dificultando o tráfego em geral, e isso vem causando 
transtorno para os moradores. As manilhas já se encontram no local, e as crianças estão brincando nas 
manilhas, com risco de se acidentarem. Sala das Sessões “Messias Lopes” 01 de março de 2021. 
Francisco de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 4- Requerimento nº 060/2021. Autor: Francisco de 
Assis da Cruz: Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Guilherme de Souza Nogueira. O 
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo 
Municipal, a solicitação abaixo: - Requer seja feita limpeza da valeta de esgoto que passa nos fundos 
das casas da rua Adolfo Guimarães Nogueira – Bairro Cerâmica. Justificativa: Esse pedido se faz 
necessário, uma vez que esta situação está trazendo transtornos, ocasionando mau cheiro e a 
proliferação de ratos e animais peçonhentos, colocando em risco a saúde dos moradores.  Sala das 
Sessões “Messias Lopes” 01 de março de 2021. Francisco de Assis da Cruz- Vereador Proponente.  5- 
Requerimento nº 061/2021 Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Ao Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Novo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após 
tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo: - Requer colocação 
de poste com braço de luz na rua Guilherme Xavier da Cunha em frente ao nº50 – Bairro Novo 
Horizonte. Justificativa: A colocação de poste com luminária é de fundamental importância, 
especialmente considerando que ruas escuras são mais suscetíveis a práticas de furtos, assaltos e 
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delitos de outra natureza.  Sala das Sessões “Messias Lopes” 02 de março de 2021. Pedro Gonçalves 
Caetano-Vereador Proponente. 6- Requerimento nº 062/2021 Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Ao 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que 
abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, a 
solicitação abaixo: - Requer seja feito poda das árvores no canteiro central da rua Senhor dos Passos – 
Cento.  Justificativa: As árvores estão com galhos muito altos pondo em risco pedestres e ainda 
podem causar danos aos veículos que ficam estacionado ao longo da rua, pois em períodos chuvosos e 
de fortes ventos seus galhos que podem se quebrar. A poda dessas árvores obedecendo a um padrão irá 
contribuir para o embelezamento da cidade, evidenciando a organização da administração municipal 
que prima pela ordem e limpeza pública.  Sala das Sessões “Messias Lopes” 02 de março de 2021. 
Pedro Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 7- Requerimento nº 063/2021. Autor: Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Guilherme de Souza 
Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao 
Executivo Municipal, a solicitação abaixo: - Requer instalação de cobertura no caminhão que coleta o 
lixo. Justificativa: “A instalação dessa cobertura no caminhão de lixo se faz necessária uma vez que o 
lixo muitas vezes cai do caminhão sujando novamente a cidade durante o trajeto até o transbordo da 
União Reciclagem. Sala das Sessões “Messias Lopes” 03 de março de 2021. Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda-Vereador Proponente. 8- Requerimento nº 064/2021. Autor: Daniel Geraldo Dias. Ao Exmo. 
Sr. 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, requer, ouvida a Câmara, seja 
encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Manutenção nas ruas do Bairro Casa 
BLANCA: 1) Construção de sistema de escoamento de água pluvial; 2) Capina e limpeza das ruas; 3) 
Pavimentação das ruas.  Justificativa: Com as fortes chuvas, as ruas do referido BAIRRO encontram-
se em péssimo estado (buracos e valetas), sendo que em alguns pontos estão quase intransitáveis. 
Quando chove, muitos moradores já tiveram seus veículos agarrados em buracos, e foram obrigados a 
acabar de chegar em suas casas a pé! Além dos problemas acima citados, há necessidade de uma 
limpeza em todo o BAIRRO, pois o mato com as chuvas cresceu muito! No que diz respeito à 
pavimentação, segundo alguns moradores o Sr. Ormeu Rabello no período eleitoral, disse já ter recurso 
aprovado para a referida obra e que em breve começaria sua execução. Assim sendo, vimos cobrar 
uma solução para as necessidades acima relatadas. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 03 de fevereiro 
de 2021. Daniel Geraldo Dias-Vereador Proponente
9- Requerimento nº 065/2021 Autor: Daniel Geraldo Dias. Ao Exmo. Sr. 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, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao 
Executivo Municipal a seguinte solicitação: -Que seja providenciada a implantação de postes e 
iluminação desde chácara conhecida como XODÓ até a chácara dos Pereiras na comunidade de 
Furtado De Campos. Justificativa: Esse trajeto a noite se torna muito perigoso, por existir um 
bambuzal que aumenta a escuridão do local, propiciando acidentes entre ciclistas e condutores de 
veículos de tração animal, sem contar o risco eminente da criminalidade. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 03 de março de 2021. Daniel Geraldo Dias- Vereador Proponente. 10- Requerimento nº 
066/2021. Autor: Daniel Geraldo Dias. Ao Exmo. Sr. 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, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte 
solicitação: Colocação de lixeiras na pracinha do Bairro Mangueiras e placas educativas, alertando aos 
motoristas sobre o grande fluxo de crianças e idosos nas proximidades da referida praça. Justificativa: 
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Os moradores reclamam de falta de lixeiras na pracinha e de falta de segurança para crianças, por não 
existir placas educativas. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 03 de março de 2021. Daniel Geraldo 
Dias-Vereador Proponente. 11- Requerimento nº 067/2021 Autor: Daniel Geraldo Dias. Ao Exmo. 
Sr. 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, requer, ouvida a Câmara, seja 
encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Que seja demarcado vagas de trânsito 
preferenciais para idosos e deficientes em frente aos Bancos do Brasil e Sicoob/Credimata. 
Justificativa: Devido a quantidade de idosos e deficientes que necessitam ir aos bancos, na maioria 
das vezes têm dificuldade de conseguir estacionamento próximos à essas instituições.  Na intenção de 
minimizar essa distância, solícito a demarcação e sinalização adequada desses locais em caráter de 
urgência. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 03 de março de 2021. Daniel Geraldo Dias-Vereador 
Proponente. 12- Requerimento nº 068/2021 Autor: Thárik Varotto. 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, requer, ouvida a Câmara, seja 
encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Venho requerer a colocação de dois 
braços de iluminação em postes já existentes na rua Geraldo Magela Costa, 01 (um) na esquina com a 
rua João Carlos de Miranda e o outro na esquina com a rua Avelino Dias Pimont, ou a colocação de 
postes caso haja a necessidade, peço também a coleta de entulho que se encontra no local. 
Justificativa: Uma grande parte da rua está sem iluminação, há uma grande distância entre os postes e 
o local está cheio de entulho, parte dele, segundo os moradores, deixado de limpeza realizada pelos 
próprios funcionários da prefeitura. Dificultando o trânsito a noite e colocando a população em risco 
através da falta de luminosidade e por causa do aparecimento de animais nocivos. Sala das Sessões 
“Messias Lopes, 04 de março de 2021. Thárik Gouvêa Varotto -Vereador. 13- Requerimento nº 
069/2021 Autor: Thárik Varotto.  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, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a 
seguinte solicitação: -Venho requerer melhorias no prédio da Banda de Música de nossa cidade, nome 
do funcionário responsável pelo local e o horário de funcionamento. Manutenção em partes do telhado 
e pintura, assim como, providências quanto aos pombos que estão morando no local e causando 
transtornos no local. Justificativa: O local se encontra infestado por pombos, e consequentemente 
piolhos. Fezes escorridas por todas as paredes externas, além de apresentar telhas soltas em diversos 
locais do telhado colocando em risco a saúde e integridade das pessoas que transitam pelo local, 
devemos estar sempre zelando e mantendo o referido prédio em ótimas condições para que as pessoas 
despertem o desejo de participar, estudar e frequentar... Precisamos manter e renovar sempre a banda 
de nosso município, dando apoio e incentivando. Pois é de grande importância para nossa cultura e 
toda a sociedade. Sala das Sessões “Messias Lopes, 04 de março de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-
Vereador. 14- Requerimento nº 070/2021 Autor: Thárik Varotto. 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, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhada 
ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Venho requerer ao executivo municipal, juntamente 
com o secretário de saúde, relatório do número de consultas marcadas e atendidas em todos os PSFs, 
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nos meses de janeiro e fevereiro do ano em curso, para verificação.  Peço também, a planilha 
constando os dias da semana com horários que, os PSFs foram atendidos com o imprescindível suporte 
do carro de apoio, assim como, melhores critérios para a marcação das consultas que são realizadas 
apenas num dia da semana. Justificativa: Fui procurado por munícipes que alegaram haver um 
número baixo de consultas marcadas por determinado PSF, esse relatório servirá de parâmetro para 
observar se realmente há diferença considerável quanto ao número de atendimento entre eles, sabendo 
das particularidades de cada um. Além disso, as pessoas que procuram os PSFs têm que chegar de 
madrugada nos locais para assegurarem as vagas. Não acho justo as pessoas se sacrificarem tanto para 
marcarem as consultas e também fiquem desassistidas pelo carro de apoio, sendo a saúde direito de 
todos. Havendo necessidade talvez, de elaboração de uma forma mais criteriosa priorizando as 
marcações de consultas, ao invés de marcar apenas num único dia para a semana inteira. Sala das 
Sessões “Messias Lopes, 04 de março de 2021. Thárik Gouvêa Varotto -Vereador. 15- Requerimento 
nº 071/2021 Autor: Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme, de Souza Nogueira. DD. 
Presidente, da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que este subscreve, no uso de suas 
atribuições e na forma do Regimento Interno, requer, ouvida a Câmara Municipal, seja encaminhado 
ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Venho requerer a colocação de postes com iluminação 
e corrimão, no escadão da rua Evaristo Braga, que dá acesso à rua Dr. Gabriel Ribeiro Guimarães, 
assim como limpeza no entorno. Justificativa: A população necessita urgentemente dessas melhorias, 
conforme moradores relataram, já ocorreram quedas de moradores no local que se encontra com 
pouquíssima iluminação e com mato invadindo os degraus. A colocação de corrimão ao menos de um 
dos lados se faz necessária e ajudará bastante.  Sala das Sessões “Messias Lopes, 04 de março de 2021. 
Thárik Gouvêa Varotto-Vereador.  16- Requerimento nº 072/2021. Autor: Thárik Varotto. Ao Exmo. 
Sr. Vereador Guilherme, de Souza Nogueira. DD. Presidente, da Câmara Municipal de Rio Novo. O 
Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requer, 
ouvida a Câmara Municipal, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Que 
sejam colocados quebra-molas mais largos com faixa de pedestres pintadas nos mesmos (tomando 
como exemplo os de São João Nepomuceno), na rua Dr. Mário Hugo Ladeira, nas imediações da ponte 
à esquina da rua Ezequiel Ribeiro Guimarães e esquina com a rua Francisco Borges Filho. 
Justificativa: Local de grande circulação, tanto de pedestres quanto de veículos, devido ao número de 
comércios e por ser uma extensão da MG 353, e ainda receber o trânsito de outras duas ruas (Ezequiel 
Ribeiro Guimarães e Francisco Borges Filho), o local tem se mostrado perigoso para os que transitam. 
Obs: Nas imediações já existe um quebra-molas. Sala das Sessões “Messias Lopes, 04 de março de 
2021.Thárik Gouvêa Varotto-Vereador.  17- Requerimento nº 073/2021 Autor: Eduardo Luiz Xavier 
de Miranda. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira.  O 
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo 
Municipal, a solicitação abaixo: - Solicita que seja desocupado os pertences de particular que se 
encontra na estação ferroviária de Furtado de Campos. Justificativa: O Senhor que estava de posse 
veio a falecer, o espaço está há anos parado e o departamento de cultura do município tem interesse no 
espaço para realização de oficinas para as mulheres do distrito. Sala das Sessões “Messias Lopes” 03 
de março de 2021. Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereador Proponente. 18- Requerimento nº 
074/2021. Autor: Dulcimar Prata Marques. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. 
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Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo: - Providências quanto a 
manutenção da Capela Mortuária: 1) Troca dos vidros das arandelas; 2) Reparo do sofá; 3) Reparos 
das janelas e reposição dos vidros. Justificativa: “Neste momento de fragilidade e de tristeza com a 
morte de um ente querido, a comunidade necessita de um local que ofereça condições de uso adequado 
e conforto”. Sala das Sessões “Messias Lopes” 09 de março de 2021. Dulcimar Prata Marques-
Vereadora Proponente. 19- Requerimento nº 075/2021. Autor:  Guilherme de Souza Nogueira. Ao 
Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental, seja enviada ao Executivo Municipal solicitação abaixo: - Solicita seja verificada a 
possibilidade de doação de uma geladeira para o 
Batalhão da Polícia Militar. Justificativa: - A geladeira é um item necessário uma vez que policiais 
ficam de plantão no local e a geladeira existente estragou.  Sala das Sessões “Messias Lopes” 09 de 
março de 2021. Guilherme de Souza Nogueira-Vereador Proponente. 20- Requerimento nº 076/2021. 
Autor:  Jordão de Amorim Ferreira. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Guilherme 
de Souza Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja 
enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo: Que seja marcado reunião com os proprietários 
de farmácias com intuito de aumentar o horário de atendimento ou criação de plantão para melhor 
atender a população. Justificativa: A doença, o mal estar, as enfermidades, quaisquer que sejam, não têm 
hora para chegar e, muitas vezes, pegam desprevenidos os cidadãos que se encontram sem o medicamento que 
possa ser receitado pelo médico plantonista ou mesmo um medicamento simples como um analgésico para 
amenizar uma dor de cabeça. Não havendo onde comprar um remédio, uma madrugada de dor pode durar uma 
eternidade. A solicitação visa atender a população que constantemente reclama, principalmente quando precisa 
comprar medicamentos fora do horário de atendimento e não encontra farmácias abertas. Sala das Sessões 
“Messias Lopes” 10 de março de 2021. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 21- 
Requerimento nº 077/2021. Autor:  Francisco de Assis da Cruz. Ao Presidente da Câmara Municipal 
de Rio Novo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após 
tramitação regimental, seja enviada ao Setor de Obras a solicitação abaixo: - Providência com relação 
a rampa de acessibilidade em frente à residência da Sra. Ana Maria Rodrigues de Oliveira na Av. 
Mangueiras, nº 215 – Bairro Mangueiras. Justificativa: - O vereador esteve no local e constatou que 
após a construção da rampa a água da chuva se acumula e está causando danos na residência acima 
mencionada conforme foto anexa.  Sala das Sessões “Messias Lopes” 10 de março de 2021. Francisco 
de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 22- Requerimento nº 078/2021. Autor: Tharik Gouvêa 
Varotto. 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: Venho 
requerer a total cimentação, desvio das águas pluviais, colocação de ao menos 2 (dois) zigue zagues, 
corrimão (01) um (ao lado da escada que ainda não possui) e melhorias na iluminação (perto da 
escada) do "beco" Waldemar de Paula, que interliga as ruas Sebastião da Silva Correia à rua Ezequiel 
Ribeiro Guimarães. Justificativa: Pedestres reclamaram do desnível do calçamento e por ser 
escorregadio, além do risco eminente de atropelamento pelas bicicletas que usam de forma irregular o 
local e descem em alta velocidade. A descida da escada não oferece total segurança as pessoas mais 
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idosas, necessitando, portanto, de mais (01) um corrimão e um braço de luz. A água da enxurrada 
desce danificando o referido "beco".  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 10 de março de 2021
Thárik Gouvêa Varotto - Vereador Proponente. 23- Requerimento nº 079/2021 Autor: Tharik Gouvêa 
Varotto. 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 e Secretaria de Saúde Municipal 
a seguinte solicitação: Venho requerer a lista com todos os nomes e idades das pessoas que já 
receberam a vacina contra Covid-19, até o momento.  Justificativa:  Como vereadores, a população 
está sempre nos interrogando e cobrando explicações. Precisamos saber se realmente estão adotando os 
critérios de exposição à infecção e de maior agravamento, com isso, priorizando quem realmente 
necessita da vacinação conforme a disponibilidade das doses.  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 10 
de março de 2021. Thárik Gouvêa Varotto- Vereador Proponente. 24- Requerimento nº 080/2021. 
Autor: Tharik Gouvêa Varotto. 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 e 
Secretaria de Saúde Municipal a seguinte solicitação:  Venho requerer a colocação das manilhas na 
rede de captação das águas pluviais da rua Deolinda Ribeiro Alvim e solução para o problema das 
caixas de passagem existentes dentro do quintal do morador Jovani Tertuliano. Justificativa: Os 
moradores da referida rua estão sofrendo com as águas e o barro que invadem suas casas, devido ao 
não escoamento normal. As tampas das caixas de passagem se soltam devido à pressão do grande 
volume água interno na rede de captação, formando um grande lago no terreno do citado morador, 
além de prejudicar outros vários moradores da rua. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 10 de março de 
2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 25- Requerimento nº 081/2021. Autor: Tharik 
Gouvêa Varotto. 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: Venho requerer e desde já cobrar providências quanto ao desmoronamento parcial da 
rodovia MG 353, (Av. Antônio de Oliveira Costa) e totalidade do acostamento (perto da quadra da 
escola de samba Unidos de Barrabás) Justificativa: O local está necessitando de providências há 
bastante tempo, tem um enorme fluxo de veículos, muitos deles com carga pesada, o que acarreta 
numa maior probabilidade de desmoronamento, ainda mais em épocas de chuvas, oferecendo grande 
risco à vida de todos que passam pelo local (pedestres e condutores), além das pessoas que residem nas 
casas localizadas na avenida Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro, que fica abaixo da referida rodovia. Sala 
das Sessões “Messias Lopes”, 10 de março de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente.  
26- Requerimento nº 082/2021. Autor: Tharik Gouvêa Varotto. 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:  Venho requerer reforma de uma forma 
geral e reparos com as pinturas das quadras da praça de esportes de nossa cidade, assim como, criação 
de jogos (campeonatos), e elaboração de atividades a serem implantadas assim que a pandemia nos 
permitir. Justificativa: O local apresenta a necessidade de melhorias para a população, em sua maioria 
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os jovens, para praticarem atividades físicas, melhorando a saúde, promovendo a convivência em 
grupos, desenvolvendo o respeito ao próximo, e em diversos outros aspectos. 0BS: Nosso ICMS 
esportivo vem caindo bruscamente ao longo dos anos, reflexo da falta de incentivo aos nossos jovens e 
atletas, o que acarretará daqui há uns anos, num gasto muito maior com segurança e saúde pública. 
Esporte é vida! Sala das Sessões “Messias Lopes”, 10 de março de 2021. Thárik Gouvêa Varotto -
Vereador Proponente. Antes de dar início a ordem do dia o Presidente justificou a ausência dos 
Vereadores Pedro Caetano e Eduardo Miranda por motivo de saúde. ORDEM DO DIA:  1- 
Requerimento nº 057/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz.   Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com o vereador proponente: O Vereador comentou o requerimento, disse que 
atender à solicitação seria muito importante para a comunidade do bairro Cerâmica. Colocado em 
primeira única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 2- Requerimento nº 
058/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz.  Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3- Requerimento nº 059/2021. Autor: Francisco 
de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador proponente: 
Disse que é de grande importância o termino da obra bem como a limpeza da valeta, pois a mesma se 
encontra muito suja e vem causando transtorno aos moradores com o aparecimento de animais 
nocivos. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que esse é um requerimento 
que vem fazendo há quatros anos para a Vila Camargo, que o prefeito já colocou as manilhas, e espera 
que a obra seja finalizada o mais breve possível. Pediu permissão ao vereador proponente para assinar 
com ele esse requerimento. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto: Disse que havia 
encaminhado o mesmo requerimento essa semana, mas do vereador Francisco foi protocolado na 
semana anterior quando não houve reunião devido a sanitização do prédio da prefeitura devido a 
covid-19, sendo assim pediu permissão para assinar o requerimento. O vereador Francisco de Assis da 
Cruz concedeu permissão para que os vereadores assinassem o requerimento. Colocado em primeira e 
única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 4- Requerimento nº 060/2021. 
Autor: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. 5- Requerimento nº 061/2021 Autor: Pedro Gonçalves 
Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. 6- Requerimento nº 062/2021 Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em 
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 7- 
Requerimento nº 063/2021. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que o vereador proponente 
está ausente por motivo de saúde, mas gostaria de assinar o requerimento, pois é um requerimento que 
já foi pauta em outros mandatos. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O Vereador 
usou a palavra para pedir para também assinar o requerimento, acreditava que o vereador não colocaria 
objeção, comentou ter falado com o vereador hoje e o mesmo informou estar passando bem e assim 
que passar pelo cardiologista deverá ser liberado. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira: Disse acreditar que o vereador não iria se opor quanto a vereadora Dulcimar P. 
Marques e o vereador Thárik Varotto assinarem o requerimento, disse ainda ser importante registrar 
pois nestes últimos quatro anos e três meses de legislatura esta ser a primeira ausência do Vereador 
Eduardo Miranda, e por motivo de saúde, o que é mais que justificável, desejou melhoras ao vereador. 
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Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 8- 
Requerimento nº 064/2021 Autor: Daniel Geraldo Dias. Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com o Vereador Proponente: Disse que esse requerimento que já foi feito na gestão passada, 
que os moradores, principalmente os do final da rua Gladstone Gomide estão passando por grandes 
transtornos, teve morador que precisou ir para casa a pé porque seu carro ficou agarrado, em alguns 
pontos as valetas estão enormes, pediu uma atenção especial para esta reivindicação por ser uma 
necessidade dos moradores. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes.  9- Requerimento nº 065/2021 Autor: Daniel Geraldo Dias. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador proponente: Disse que está sendo feito 
melhorias no local, mas moradores estão reclamando que em alguns locais o carro está agarrando o 
fundo, acredita que o calçamento ficará bom e é preciso entender que neste período de chuva fica tudo 
mais complicado, disse ainda que necessita de melhoria na iluminação pois está muito escuro, e a 
moita de bambu existente local piora a situação. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira: Disse que a prefeitura estava disposta a retirar a moita de bambu, mas infelizmente o 
proprietário não permitiu, e acredita que o executivo irá avalizar a possibilidade de colocar a 
iluminação na estrutura já existe. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que não tinha 
conhecimento deste impasse, e sugeriu que seja analisado a possibilidade de trocar os postes para o 
lado oposto evitando assim atrito com o proprietário, e dessa forma solucionar o problema dos 
moradores. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. 10- Requerimento nº 066/2021. Autor: Daniel Geraldo Dias. Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com o Vereador proponente: Usou a palavra para dizer que assim como foi 
votado nesta casa o requerimento para construção de quebra-molas no referido bairro, os moradores 
também estão reclamando a ausência de lixeiras na praça bem como a falta de sinalização, disse ainda 
que principalmente os motoqueiros tem colocado em risco as crianças que brincam na praça. Colocado 
em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 11- Requerimento 
nº 067/2021 Autor: Daniel Geraldo Dias. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Vereador Proponente: Disse ter presenciado essa semana um idoso ficar dando voltas na praça 
procurando uma vaga para estacionar e ter que estacionar atras da igreja e caminhar com dificuldade 
até o banco, atender esse requerimento irá ajudar os idosos e portadores de necessidades especiais. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador Daniel Dias pelo 
requerimento e disse que não sabia se as tendas utilizadas no carnaval eram alugadas ou se pertenciam 
a prefeitura, mas sugeriu que colocasse tendas na porta das agências para que os munícipes, possam 
aguardar abrigados do sol e da chuva. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: 
Sugeriu que fosse encaminhado um ofício aos bancos pedindo que instalem toldos nas duas agências. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que alguma providência precisa ser 
tomada, que as vezes o Banco do Brasil faz umas reformas que não tem cabimento, igual na agencia 
aqui de Rio Novo, que quando fizeram a reforma já deviam estar sabendo que talvez a agência fosse 
ser transformada em posto de atendimento, disse ainda que o banco poderia colocar um ombrelone ou 
estudar uma forma das pessoas serem melhor atendidas. Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Disse que irá solicitar que seja encaminhado um ofício aos bancos 
solicitando que disponibilizem a estrutura solicitada   pelos vereadores Jordão de Amorim e Thárik 
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Varotto. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
12- Requerimento nº 068/2021 Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Comentou os motivos que o levaram a fazer tal 
requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. 13- Requerimento nº 069/2021 Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única 
discussão: Disse ser morador da  referida rua e passar todos os dias pelo local, que já pediu 
providências outra vezes e não foi atendido, disse que está perigoso devido ao posicionamento das 
telhas, que os funcionários da prefeitura estiveram no local e colocaram um lona preta, e ficou igual ao  
“acampamento dos sem-terra”, os pombos  voando e a lona já está  solta,  sugeriu que como não tem 
beiral no telhado que seja colocado um lambril para evitar a entrada dos pombos, quanto ao 
responsável pela Banda de Música, disse que foi interpelado por diversas pessoas que perguntaram se a 
Banda de Música tinha acabado, muitos integrantes da banda estão reclamando que hoje muitos 
músicos que tocam no carnaval vem das cidades vizinhas, que daqui a pouco nem integrante da banda 
teremos mais se não for dado incentivos as crianças e também aos mais velhos. Colocado em primeira 
e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 14- Requerimento nº 070/2021 
Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão: Palavra com o Vereador 
Proponente: Disse que todos os dias passa por um dos PSF, para e  conversa com um munícipe e 
outro, que relataram ser preciso chegar as 2hs da madrugada para marcar consulta, sugeriu que 
estudassem uma melhor forma de marcação de consulta, que comentou quanto as particularidades pois 
tem PSF que faz atendimentos que em outro não é feito, e essa particularidades irão alterar o número 
de consultas, que seu pedido para um maior detalhamento é para que possam analisar e tentar 
melhorar.  Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse concordar com o vereador 
Thárik, que as consultas estão defasadas, entendem que estão em uma pandemia e com isso ocorreu 
uma redução no número de atendimento,  e infelizmente está sobrecarregando o Anexo, os pacientes 
acabam ficando sem as receitas e os medicamentos por conta da redução no atendimento, que é 
necessário ter uma reunião com os médicos dos PSF’s para estudar uma forma de atender 100% da 
área de cada um, o programa mais médico paga aproximadamente R$13.000,00 (treze mil reais) para 
cada médico e eles não estão produzindo a altura do salário. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: Agradeceu ao Vereador Jordão Amorim pelo apoio e disse que o requerimento está 
disponível para todos assinarem caso queiram, disse que realmente a remuneração é um valor alto e 
não se pode esquecer que tem a pandemia, mas tem também outras doenças, que precisam de 
atendimento. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que o 
programa mais médico é um presente e ao mesmo tempo não, seria muito melhor passar o recurso para 
o município fazer a contratação, para poder ter gerência sobre os  médicos, da forma que é a 
vinculação através de uma  bolsa via Ministério da Saúde, limita muito o poder da Secretaria de Saúde  
em relação aos médicos, o que as vezes causa muitos transtornos além de deixar o município refém , 
disse ainda que quanto tem reclamações junto a coordenadoria dos PSF’s a resposta é que saia da 
programa, mas hoje com o recurso do município fica complicado descredenciar 3 médicos pois irá 
gerar uma despesas de mais ou menos uns R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a mais para o 
município arcar, é preciso que seja  revisto com urgência a formatação do programa mais médico. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 15- 
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Requerimento nº 071/2021 Autor: Thárik Varotto.  Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
com o Vereador Proponente: Disse ter sido procurado por moradores, que esteve no local e constatou 
a necessidade da iluminação e colocação de corrimão por questão de segurança. Colocado em primeira 
e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 16- Requerimento nº 
072/2021. Autor: Thárik Varotto.  Colocado em primeira e única discussão. Palavra como Vereador 
Proponente: Disse que existe um grande risco de acidente devido ao número de veículos que trafega 
pelo local, sendo assim solicitou que o órgão competente analise a viabilidade para que seja colocado 
em pratica tal solicitação bem como um trabalho de conscientização da população. Palavra com o 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que em 2017 ele e o Vereador Eduardo Miranda 
mapearam os locais onde eram necessários a construção de lombo faixas no município, e um destes 
locais foi o mencionado no requerimento, que sugeriram a colocação de um lombo faixa em frente ao 
mercado San Martins e outa em frente a competição móveis, que irá dar uma maior visibilidade e 
segurança para precisa entrar ou sair da rua Ezequiel R. Guimarães. Palavra com o Vereador Daniel 
Geraldo Dias: Pediu ao vereador proponente para assinar com ele o requerimento por considerar ser 
um requerimento de grande importância e alguns munícipes já o terem pedido que fizesse tal 
solicitação. Palavra com o Vereador Proponente: Disse que a troca de local do quebra molas pode 
causar excesso de peso na ponte se for preciso ficar mais de um veículo que transporta carga pesada 
sobre ela, sendo que já foi pedido vistoria da ponte devido ao fluxo de veículos, é um problema que 
precisa ser analisado com cautela e por pessoas competentes. Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 17- Requerimento nº 073/2021 Autor: Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes.  18- Requerimento nº 074/2021. Autor: Dulcimar Prata 
Marques. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. 19- Requerimento nº 075/2021. Autor:  Guilherme de Souza Nogueira. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: 
Pediu permissão ao vereador proponente para assinar com ele o requerimento. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Pediu também permissão para assinar o requerimento. Palavra 
com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que alguns militares o haviam procurado para fazer tal 
solicitação,  é importante o requerimento pois muitos militares vem de outras municípios,  alguns 
trazem alimentação de casa e necessitam de um local par armazenar seu alimento, bem como ter uma 
água fresca, e pediu permissão para assinar o requerimento. O presidente concedeu a permissão para 
que os vereadores assinassem o requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. 20- Requerimento nº 076/2021. Autor:  Jordão de Amorim 
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com a Vereador Dulcimar Prata 
Marques: Disse ser um requerimento de muita valia, que o mesmo já foi feito em outra gestão, que 
essa semana mesmo aconteceu de paciente reclamar que saiu do anexo as 21hs e não tinha onde 
comprar o medicamento prescrito pelo médico. Pediu permissão para assinar o requerimento. Palavra 
com o Vereador Proponente: Deixou disponível para aquele vereador que quiser assinar o 
requerimento, disse ainda que esteve em conversa com o presidente sobre a elaboração de um projeto 
de lei e a assinatura de todos contribuirá muito para que isso ocorra e atenda a demanda da população. 
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que se não estiver enganado no código de 
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postura tem artigo que trata do comércio e fala sobre ter uma farmácia de plantão, e que talvez seja 
necessária uma adequação deste artigo e pediu para assinar o requerimento. Palavra com o vereador 
Thárik Gouvêa Varotto: Disse que gostaria de estar assinando o requerimento, que esse era um dos 
itens de seus requerimentos, que é farmacêutico na cidade de Guarani, e lá funciona o plantão, que isso 
envolve o CRF e a  presença de um farmacêutico no local, em Guarani são seis farmácias, e é feito 
escala anualmente, que o plantão noturno é mais complicado, mas é preciso tentar. Palavra com o 
Vereador Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o vereador proponente, disse ser um 
requerimento de grande importância para a população e que gostaria de assina-lo.  Palavra com o 
Vereador Proponente: Agradeceu o apoio de todos e mais uma vez disse que o requerimento está 
disponível para aquele vereador que quiser assinar. Colocado em primeiro e única votação. Aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 21- Requerimento nº 077/2021. Autor:  Francisco de 
Assis da Cruz. Colocado em primeira e única discussão: Palavra com o Vereador Proponente: Disse 
que presenciou como fica o local em dia de chuva, e esclareceu os motivos aos quais o leva a crer que 
é necessário a retirada da referida rampa. Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 22- Requerimento nº 078/2021. Autor: Tharik 
Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Proponente: 
Usou a palavra para dizer que o local em referência é mais conhecido como Beco da Dona Margarida, 
que foi procurado por moradores que disseram que jovens estão descendo o beco de bicicleta em alta 
velocidade, com risco de causar um grave acidente, comentou também quanto as demais necessidades 
como iluminação e captação de água que vem causando transtornos aos moradores. Palavra com o 
Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse ser de sua autoria o requerimento e denominou o Beco 
de Waldemar de Paula, pediu permissão para assinar o requerimento e sugeriu que a placa de 
identificação do beco fosse trocada pois a mesma se encontra apagada, disse ainda que se aumentar o 
meio feio, não será necessário a colocação de outro corrimão. Colocado em primeira e única votação 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  23- Requerimento nº 079/2021 Autor: Tharik 
Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Proponente: 
Disse que fez o requerimento porque fica sem saber o que responder quando é questionado, disse que 
por ser da área da saúde era para ter sido vacinado tanto em Guarani como em Rio Novo, mas não quis 
vacinar devido ao número baixo de vacinas recebidas, passando sua vez para quem tem maiores 
necessidades, que as pessoas ficam perguntando quem tomou e quem não tomou, por esse motivo o 
pedido da relação de pessoas vacinadas. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: 
Disse que esta relação já foi feita, pois o poder judiciário vem acompanhando a vacinação, atualmente 
está sendo vacinado os cidadãos da faixa etária dos 80 anos, a próxima remessa começa a partir dos 79 
anos em ordem decrescente, os profissionais de saúde já foram vacinados e a prioridade agora são os 
idosos. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: O Vereador pediu permissão para assinar o 
requerimento e perguntou ao vereador Jordão se ele sabe informar se a Secretaria de Saúde está 
divulgando qual a faixa etária está sendo vacinada. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Em resposta ao Vereador Daniel Dias, disse que tem sido divulgado quantas doses foram 
recebidas e quantas doses foram aplicadas. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que 
não sabe juridicamente, mas seria bom que fosse divulgado.  Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 24- Requerimento nº 080/2021 Autor: Tharik 
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Gouvêa Varotto. Colocado em primeira Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que 
o Senhor Jovani Tertuliani postou um vídeo nas redes sociais relatando o ocorrido, onde estava bem 
exaltado, e não é a primeira vez que ocorre esse alagamento, esteve no local e explanou para os 
vereadores o que viu e o que acredita estar causando o problema, disse ainda que é preciso que seja 
avaliado pelo setor competente. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes. 25- Requerimento nº 081/2021 Autor: Tharik Gouvêa Varotto. Colocado 
em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador proponente: Disse que é preciso que o 
órgão competente tome as devidas providências, pois o local está perigoso e existem residências na 
parte de baixo da via bem como um grande fluxo de veículos, em seguida pediu o apoio dos demais 
vereadores assinando com ele o requerimento. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira: Disse que quando ocorreu a queda da moita de bambu, acompanhou a visita da 
defesa civil estadual juntamente com a defesa civil do município e na época foi feito o registro para 
captar o recurso para fazer o acostamento, precisa confirmar, mas parece que já foi solicitado a 
abertura da conta e depositado um sinal para que a prefeitura possa fazer o reparo através da defesa 
civil nacional, que irá confirmar, pois é uma informação importante e trará tranquilidade para os 
moradores e para quem transita pelo local. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse 
que ainda existe o risco dos pedestres, pois moradores do bairro cerâmica passam por aquele local e 
precisam utilizar a pista pois o acostamento desmoronou. Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 26- Requerimento nº 082/2021 Autor: Tharik 
Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador proponente: O 
vereador usou a palavra para dizer que cada vez menos os jovens procuram a prática esportiva devido 
a internet, mas ainda existe um grande número que gosta de esporte, e quando disse no requerimento 
reforma geral, quis dizer das quadras,  que o município é rico de locais para pratica de esportes, mas é 
preciso que a Secretaria de Esporte promova campeonatos como existiam anteriormente, que antes da 
pandemia os praticantes de atletismo participavam de competições por Goianá porque em Rio Novo 
não estava tendo incentivo, disse ainda que fez um levantamento do ICMS esportivo e na gestão do ex 
prefeito Sr. Antônio de Mouro Varotto estava em quase R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), 
na gestão ex prefeita  Maria Virginia Nascimento Ferraz caiu para R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis 
mil reais) e na gestão do prefeito Ormeu Rabello em dois anos não chegou a R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), aoano de 2019 não teve acesso, que estamos tendo um ano atípico, mas a queda foi muito 
brusca, e enquanto isso Goianá está captando muito ICMS por estar dando apoio aos atletas, o 
incentivo ao esporte é importante, pois ele auxilia na segurança e saúde pública, pois as crianças que 
praticam atividades físicas são crianças mais saudáveis. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo 
Dias: Pediu ao vereador proponente permissão para assinar com ele o requerimento e disse que no ano 
anterior fez requerimento pedindo uma atenção especial do executivo na questão o ICMS, que na 
época havia analisado o ICMS agropecuário, e no período estava baixo, ainda tinha muito a ser 
cadastrado, foi feito e trabalho por parte da prefeitura mas não foi contabilizado, por não ter sido  
encaminhado dentro do prazo para a Emater, é preciso ficar atento a todos os recursos que geram 
benefício para o município. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Antes de conceder a palavra livre o presidente respondendo ao questionamento 
do Vereador Daniel Geraldo Dias autor do projeto de Lei 001/2021 “Dispõe sobre a criação do Projeto 
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Troco Solidário no Município de Rio Novo e dá outras providências, informou que de acordo com o 
novo Regimento Interno, o projeto de lei é encaminhado as comissões permanentes oficialmente em 
sessão após ser protocolado, sendo assim encaminhou o projeto ao Senhor Jordão de Amorim Ferreira 
Presidente da Comissões de Legislação Justiça e Redação Final para as devidas providências 
necessária e previstas no Regimento Interno, disse que assim que a Comissão disponibilizar o parecer 
o projeto será colocado em discussão e votação.  Disse ainda que atualmente estamos vivendo o pior 
momento em relação a pandemia do coronavírus, que já não tem mais para onde encaminhar os 
pacientes da microrregião a qual Rio Novo pertence para serem internados, que hoje se um paciente 
necessitar de UTI é provável que venha a falecer, não só pela doença, mas pela falta de assistência; que 
acompanhando no dia de hoje os grupos dos quais faz parte, dois pacientes de Juiz de Fora tiveram que 
ser transferidos para Cataguases, e um para Visconde do Rio Branco,  a pandemia chegou no nível 
máximo onde nem a possibilidade de criação de novos leitos é um alento, o que se passa hoje é um 
esgotamento e falta de material humano para operar esses leitos, é uma situação crítica e muito 
preocupante, e que eles como poder legislativo, para tentar dar um retorno e conscientizar aderindo a 
onda roxa, foi feito a portaria 01/2021 onde  consta que enquanto perdurar a onda roxa, estará suspensa 
a presença de público nas sessões ordinárias e extraordinárias, bem como  o atendimento no Centro de 
Atendimento ao Cidadão, que essa foi uma medida tomada no início da pandemia para tentar conter a 
propagação, e será repetida agora, a portaria está sendo publicada na data de hoje, as sessões irão 
continuar respeitando todos os protocolos, e assim que passar a onda roxa será retomado. Informou 
ainda que foi criado o e-mail expediente@camararionovo.mg.gov.br para que os vereadores possam 
encaminhar seus requerimentos, projetos e indicações, esse canal vai ficar exclusivo para este 
propósito. PALAVRA LIVRE: Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que agora não 
é hora de julgamentos, que chegou o que ninguém queria, ninguém esperava essa onda roxa, que essa é 
a hora de estarem de mãos dadas, sem política e  politicagem, essa pandemia não é só em rio novo, e a  
população precisa colaborar, o comercio será sacrificado, estão num momento de crise, disse que está 
ligado diretamente ao comércio e sabe das dificuldades dos comerciantes, e com o atual decreto irá 
piorar para muitos comerciantes, o índice de desemprego irá aumentar, mas a população tem que 
colaborar deixando as comemorações e as viagens para quando tudo isso passar, essa doença mata, não 
é invenção, é só acessar a internet ou a tv que irá ver o aumento no número de casos, tudo isso é muito 
triste,  é preciso unir os poderes e intensificar a fiscalização nas festividades que acontecem nos finais 
de semana, disse que perdeu um amigo jovem com a doença, que ele teve covid-19 e hoje ainda 
convive com as sequelas deixadas pela doença,  e pediu que a população que tenham consciência e não 
abusem, muitos abusaram e não estão aqui mais, solicitou do presidente que analisasse a possibilidade 
de suspender as sessões presencias, e durante esse período mais crítico elas possam ser online, sabendo 
que não podem  deixar os compromissos do município, é um pedido caso os demais vereadores 
concordem. Palavra com o vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador Daniel dias 
pelas palavras, mas é contra as reuniões online, acredita que nem todos dispões dos mecanismos que é 
necessário para que tenha uma boa reunião e debater assuntos que irão defender a população. Palavra 
com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Fez uso da palavra para dizer que ontem teve a honra 
de participar de uma reunião representando o presidente desta casa, onde houve a participação de todas 
as câmaras da zona da mata e vertentes, ao todo estiveram presentes 72 representantes de câmaras, 



14

além do Deputado Charles Evangelista, a Delegada Sheila e o Deputado Betão, para tratar sobre o que 
as câmaras da zona da mata podem fazer perante a onda roxa, e os temas mais debatidos foram a 
testagem em massa, e aquisição de um número maior de doses de vacina,  chegou-se ao consenso de 
que será criado um grupo de toda a região no whatsApp e um grupo de enfrentamento ao coronavírus, 
toda comissão irá criar um documento pedindo a nível estadual e federal auxilio para esses dois temas, 
será encaminhado para todas as câmaras para que aqueles vereadores que quiserem assinar, disse ter 
sido uma reunião muito produtiva; Disse ainda que na próxima semana ira entra com uma moção de 
aplauso para o cinegrafista da câmara Senhor Luiz Carlos Soares Duarte Rocha pelo trabalho que vem 
desenvolvendo e que traz informação e está resgatando a história de Rio Novo, entrevistando pessoas 
que infelizmente  em breve não estarão mais aqui, acha que isso é digno de aplauso e um incentivo 
para que ele não para com esse trabalho. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: O presidente usou a palavra para dizer que será um prazer assinar a moção pois tem uma 
grande admiração pelo Sr. Luiz Carlos. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse 
que tem acompanhado o trabalho do Sr. Luiz Carlos, que inclusive mandou fotos antigas para ele, e 
que foi belíssima a entrevista que ele fez com o ex funcionário da prefeitura Sr. Heitor Ventura dos 
Reis, ele é merecedor dessa moção de aplauso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 
sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata.

___________________________
Daniel Geraldo Dias

___________________________
Dulcimar Prata Marques

_________ausente____________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda 

___________________________
Francisco de Assis da Cruz

___________________________
Guilherme de Souza Nogueira

___________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

___________________________
Jordão de Amorim Ferreira

_________ausente____________
Pedro Gonçalves Caetano
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___________________________
Thárik Gouvêa Varotto


