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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1547/2021 
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 26 de março de 2021. 

 
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2021, às 19:30 (dezenove horas e trinta 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira reuniram-se em Sessão Extraordinária 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 Extraordinária 
da Câmara Municipal. A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do 
expediente. EXPEDIENTE: 1 Projeto de Lei nº 005/2021 do Executivo “Cria o 
Conselho Municipal de Educação, integrando o Conselho Do FUNDEB como Câmara e 
revoga a Lei nº 723/99 de 26 de maio de 1999”. ORDEM DO DIA: 1 Projeto de Lei nº 
005/2021 do Executivo “Cria o Conselho Municipal de Educação, integrando o Conselho 
Do FUNDEB como Câmara e revoga a Lei nº 723/99 de 26 de maio de 1999”. Colocado 
em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: 
Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que gostaria como 
funcionário público e que constasse em ata o seu agradecimento ao Secretário de Saúde 
Pablo Carpanez, que os problemas do dia a dia estão tendo muita resolutividade.  na linha 
de frente do covid-19 tudo o que é solicitado na medida do possível ele tem solucionado, 
que não é fácil estar à frente da secretaria de saúde, acha uma das secretarias mais difícil 
de ser administrada e ele tem feito um trabalho exemplar, disse ainda que o Vereador 
Thárik Varotto fez um requerimento sobre sugeriu que  poder executivo deveria ter um 
programa de assistência psicológica para acompanhar as pessoas que contraíram o 
coronavírus, vários vereadores desta casa tiveram a doença e sabem o quanto é torturante 
o isolamento,  no seu entendimento o pós covid deveria ter um acompanhamento 
diferenciado, muitas vítimas entram em depressão,  que deveria ter um projeto juntamente 
com o NASF e o CRAS para que essas vítimas tenham assistência, atendem as vítimas 
no quadro clinico, fazem o monitoramento, mas um psicólogo é muito importante e 
acredita não ser difícil fazer tal atendimento, não sabe se a sugestão cabe um requerimento 
ou um projeto de lei mas seria de grande importância para o município e  para os 
pacientes. Em seguida comentou quanto ao incêndio ocorrido no bairro Recanto da 
Lagoinha, disse que no ano anterior fez um requerimento solicitado a instalação de uma 
brigada de incêndio no município ou multa para esses incêndios, deveria ter uma 
fiscalização maior e uma multa mais rígidas. Palavra com o Presidente vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Disse que no ano anterior foram feitos requerimentos 
referentes essas queimadas, que foi colocado no requerimento a multa do código de 
postura, que terão que cobrar novamente que essas multas sejam colocadas em pratica, 
caso o incêndio tenha sido intencional. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: 
Disse que gostaria de usar palavra para fazer um agradecimento, primeiramente a Deus e 
depois aos vereadores Thárik Varotto e Ivalto Rinco, comentou estar passando momentos 
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difíceis desde sábado devido ao roubo de alguns animais de sua propriedade, e os dois a 
todos tempo estiveram em contato lhe dando incentivo, disse que circulou por diversos 
município a procura de seu animais, e do senhor Armando genro do vereador Ivalto Rinco 
que também teve animais roubados, que muitos produtores se mostraram solidário, pediu 
ao presidente que fosse encaminhada uma moção de  aplauso ao batalhão da polícia 
militar de Piraúba em especial ao Sargento Prudente que os acompanhou na procura dos 
animais mesmo já estando fora de seu horário de serviço, disse ainda que é preciso reunir 
os produtores para achem uma solução para esse problema que já é antigo e não pode 
ficar impune Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: 
Pediu ao vereador que comparecesse a secretaria na segunda-feira e passasse para a 
funcionária Déa o detalhamento para que o ofício fosse  elaborado e encaminhado, disse 
ainda que essa é uma situação lastimável. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de 
Oliveira: Disse ao vereador Daniel Dias que se empenhou muito no ocorrido pois, já 
passou pelo mesmo por duas vezes que em umas das vezes levaram 46 res, comentou 
quanto ao ocorrido e parabenizou o vereador pela coragem. Palavra com o Vereador 
Thárik G. Varotto: “Parabenizou o Vereador Jordão de Amorim pela colocação quanto 
ao serviço de apoio psicológico, disse que há algum tempo atrás lhe cobraram que o 
funcionário da secretaria de saúde incumbido de ligar para os pacientes que precisam ser 
monitorados, não está tendo uma pontualidade, não tem tido empenho, tem algumas 
pessoas que não estão recebendo ligação, e esse apoio psicológico é muito importante. 
Disse que gostaria de externar a sua indignação com o furto de gado como mencionou o 
vereador Daniel Dias, “se dirigiu ao vereador Ivalto Rinco e disse que não se pode culpar 
sendo que a lei em nosso país está casa dia pior, à medida que se vê o STF soltando 
vagabundos, ladrões, pessoas ligadas ao tráfico de drogas e as vezes ordenando e 
perdendo pessoas que querem trabalhar, prendendo quem deveria estar solto e soltando 
quem deveria estar preso, e disse que a salsicha já começou a comer o cachorro a muito 
tempo”. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Se dirigiu ao  vereador 
Thárik e disse  que quem faz o monitoramento com os pacientes é ele, mas nos últimos 
dias estão sobrecarregados, e não tem como ficar monitorando todos os dias, hoje 
conversou com o secretário de saúde e esse monitoramento passará a ser feito pelos PSF’s 
pois eles conhecem os pacientes e dessa forma um melhor controle, que não estava dando 
conta e esperava que a partir de segunda esses problemas estejam sanados. Palavra com 
o Vereador Thárik Varotto: Disse não saber se era o vereador o responsável, pois essa 
reclamação não é atual, não sabe se o problema ainda acontece, mas achava importante 
que o contato com os pacientes continue sendo feito. Palavra com o Vereador Daniel 
Geraldo Dias: Disse que com relação ao roubo de gado, além dos transtornos, o custo e 
o emocional, quer é muito difícil você encontra seu gado machucado e muito debilitado, 
e ainda ouvir da pessoa que está com o animal jurar pela mãe que não foi ele e que não 
mexe com coisa errada, que é preciso uma força tarefa para combater esses roubos, se 
ficarem impune continuará a acontecer. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier 
de Miranda: Fez uso da palavra para dizer que essa semana a Prefeitura Municipal 
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conseguiu adquirir um caminhão, que está sendo preparado em Juiz de Fora, é um 
caminhão compactador de lixo, que desde o primeiro mandato tanto ele como a vereadora 
Dulcimar e o vereador Jordão estão sempre que tinham contato com algum deputado 
faziam essa solicitação, e agora com essa aquisição não haverá mais funcionário em cima 
da carroceria do caminhão em contato com o lixo, que está muito feliz com essa notícia. 
Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que ele já vai completar 
cinco anos nesta casa e para ele esta é uma das melhores conquistas que tiveram. 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 
 
________________________ 
Tharik Gouvêa Varotto 
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