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         ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1552/2021
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 16 de abril de 2021.

Aos 16 (dezesseis dias) dias do mês de abril de 2021, às 19:00h (dezenove horas), 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, Tharik Gouvêa Varotto e 
Pedro Gonçalves Caetano. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal. Colocou em discussão e votação as atas nº 1546 e 1547 de 2021 que foram 
aprovadas por unanimidade.  A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura 
do expediente. EXPEDIENTE: 1-Projeto de Lei 006/2021 do Executivo com emenda 
inserida “Dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiros em 
veículos automotor tipo motocicleta, denominado mototáxi, no Município de Rio Novo 
e dá outras providências”.  2-Projeto de Lei 007/2021 do Executivo: “Altera a redação 
da Lei nº 1.255 de 18 de dezembro de 2017.”  3- Projeto de Lei 008/2021 do 
Executivo: “Autoriza alienação de imóveis e dá outras providências”. 4-Requerimento 
nº 129/2021. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que 
abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental. Seja enviada a solicitação ao 
Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita instalação de 
rampa de acessibilidade na esquina da rua Arthur Bernardes com a Av. Governador 
Valadares. Justificativa: “A Calçada apresenta um desnível em relação a rua e pela 
localização ser ao lado do PSF III, muitas pessoas de idade têm grande dificuldade de 
descer e subir devido à altura”. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 09 de abril de 2021 
Jordão de Amorim Ferreira-Vereador proponente. 5-Requerimento nº 130/2021 Autor: 
Jordão de Amorim Ferreira Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que abaixo subscreve, 
requer que após tramitação regimental. Seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito 
Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho.  - Solicita que seja incluído no quadro 
de vacinação da Covid-19 farmacêuticos e atendentes de farmácia. Justificativa: Tal 
solicitação se faz necessário devido aos farmacêuticos e atendentes de farmácia estarem 
em contato constante com o público. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 09 de abril de 
2021. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador proponente 6- Requerimento nº. 131/2021. 
Autor: Vereador Daniel Dias Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira 
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: Moção de Aplausos ao 
Capítulo Culto ao Dever da Ordem DeMolay, por completar 10 anos de serviços cívicos 
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e filantrópicos em Rio Novo. Justificativa: A Ordem DeMolay é uma organização 
fundada nos Estados Unidos no ano 1919. Patrocinada pela Maçonaria, esta instituição 
agrega jovens a partir de 12 anos de idade e possui caráter filosófico e filantrópico, sem 
fins lucrativos. Aos seus integrantes são incutidos ensinamentos com base em valores 
éticos, sendo consideradas as principais Virtudes: Amor Filial, Reverência pelas Coisas 
Sagradas, Cortesia, Companheirismo, Fidelidade, Pureza e Patriotismo. Tem como 
objetivo a formação de melhores homens e líderes, buscando preparar os jovens para os 
futuros deveres da vida. O nome da Ordem é uma homenagem ao francês Jacques 
DeMolay, cavaleiro que viveu entre os séculos 13 e 14, e foi uma das inúmeras vítimas 
da inquisição na idade média. Através de sua conduta heróica, DeMolay deixou grandes 
lições de fé em Deus, lealdade, coragem e tolerância. No Brasil, a Ordem iniciou suas 
atividades em 1980. Atualmente existem mais de 1.000 Capítulos em território nacional 
e estima-se mais de 100.000 DeMolays iniciados. Em Rio Novo, o Capítulo Culto ao 
Dever foi instalado em 07 de maio de 2011, portanto, prestes a completar sua primeira 
década de trabalhos sob a orientação da nossa conhecida e centenária Loja Maçônica. 
Ao longo deste período seus integrantes já realizaram e participaram de diversas 
campanhas e ações sociais em benefício de instituições da cidade. Participam 
ativamente das solenidades cívicas, não somente da Semana da Pátria, mas também de 
outras datas importantes. Em sua organização interna o Capítulo rio-novense é destaque, 
tendo recebido vários prêmios devido sua desenvoltura em projetos e eventos a nível 
regional, estadual e nacional da Ordem. Caso aprovado o presente requerimento, 
solicitamos à esta egrégia Casa agendamento de entrega da Moção de Aplausos para a 
sessão ordinária de 07 de maio, data exata do aniversário de 10 anos do Capítulo 
DeMolay. Nesta oportunidade poderão estar presentes representantes da instituição. 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 07 de abril de 2021. Daniel Geraldo Dias – Vereador 
Proponente. 7-Requerimento nº 132/2021. 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 melhorias na captação de águas pluviais da Rua Coronel Américo Ladeira 
entre as ruas Franklin Procópio e Jacob da Paixão. Justificativa: O pedido dos 
moradores desta rua, deve-se pelo fato de que quando chove a água fica acumulada, 
causando transtornos aos moradores Sala das Sessões “Messias Lopes” 09 de abril de 
2021. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 8- Requerimento nº 133/2021 
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 instalação de redutor de velocidade na estrada e leva a cachoeira do Calixto, 
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próximo a residência dos senhores Nilton, Germano Freitas, Ted e João Bosco 
Justificativa: Os veículos estão passando em alta velocidade no local, a área está 
localizada onde nos dois sentidos é final de descida e não estão respeitando os limites de 
velocidade.  Sala das Sessões “Messias Lopes” 09 de abril de 2021. Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda-Vereador Proponente. 9- Requerimento nº 134/2021 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 providencias 
com relação ao escoamento de água na rua Sebastião Costa Mattos – Bairro Cerâmica. 
Justificativa: Nos dias de chuva a situação fica critica, pois a água da chuva sem ter 
para onde correr, alaga a via e invade a calçada e residência, causando grande 
transtornos aos moradores.  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 12 de abril de 2021. 
Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 10- Requerimento nº 135/2021. 
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 adquirido para os funcionários que trabalham na coleta lixo roupa de 
proteção para os dias de chuva. Justificativa: A falta dessa proteção pode acarretar 
danos à saúde do trabalhador, por isso se faz necessário que a administração da 
prefeitura disponibilize esse equipamento. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 12 de 
abril de 2021. Francisco de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 11-Requerimento nº 
136/2021. 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 providenciado limpeza na Cachoeira do Calixto. Justificativa: O local é 
ponto turístico da cidade e se encontra com o mato muito alto, necessitando urgente de 
limpeza e capina.  Sala das Sessões “Messias Lopes” 09 de abril de 2021. Pedro 
Gonçalves Caetano - Vereador Proponente.  12- Requerimento nº   137/2021 Autoria: 
Francisco de Assis da Cruz. À Câmara Municipal de Rio Novo Ref.: MOÇÃO DE 
APLAUSO. O vereador que abaixo subscreve requerer à Mesa Diretora desta Câmara 
que, após apreciação do plenário, seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO ao Sr. Evaristo 
e Dona Celinha. Justificativa Por anos deixa uma garrafa de café e uma garrafa de 
água, para os funcionários públicos que varrem a praça. Por esse gesto bondoso merece 
esta homenagem. Sala das Sessões, 12 de abril de 2021. Francisco de Assis da Cruz-
Vereador Proponente. 13- Requerimento nº 138/2021. Autores: Thárik Varotto e 
Daniel Dias. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da 
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Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições 
e na forma do Regimento Interno, requere, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao 
Executivo Municipal a seguinte solicitação: Venho requerer a ampliação da iluminação 
do cemitério municipal, assim como a mudança do padrão de energia de local, passando 
do lugar atual, para perto do portão principal. A instalação de fotocélula nas lâmpadas, 
também se faz necessária. Providenciar um tripé móvel com lâmpada potente e 
extensão, para uso temporário durante os sepultamentos, até que resolva o problema e o 
serviço em definitivo fique pronto. Justificativa: Há locais que estão com pouca 
luminosidade, e uma grande parte não possui. Quando ocorre sepultamento à noite, 
familiares e demais pessoas, são as vezes impedidos de despedirem de seus entes 
queridos e os funcionários a executarem seus serviços da maneira que deveriam, 
simplesmente por não haver iluminação adequada. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 
13 de abril de 2021. Thárik Gouvêa Varott e Daniel Geraldo Dias. 14- Requerimento 
nº 139/2021. Autores: Thárik Varotto e Daniel Dias. 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, requere, ouvida 
a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Venho 
requerer explicações sobre terreno do município, local onde havia um bosque (horto) 
área localizada após o término da rua Arthur Custódio Ferreira e acima da rua Evaristo 
Braga. Justificativa: Fui informado pela população que na Rua Evaristo Braga têm 
placas constando vende-se, como se trata de um terreno público, gostaria de saber a real 
situação, se foi vendido ou não. Caso tenha sido, para quem, como foi e o porquê. Sala 
das Sessões “Messias Lopes”, 13 de abril de 2021. Thárik Gouvêa Varotto e Daniel 
Geraldo Dias. 15-Requerimento nº 140/2021. Autores: 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, requere, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte 
solicitação:  Venho requerer serviço de limpeza na Rua Joaquim Soares de Oliveira, e 
também, serviço de contenção da referida rua, quase na esquina com a Rua Luiz 
Antônio Frederico. Assim como a colocação de meio fio. (acima da casa do Bico Doce). 
Faz se necessário também, reparar o calçamento da última rua citada, já que está com 
buraco considerável e a tendência é sempre piorar a cada dia que passa. Justificativa: O 
local está precisando de limpeza e apresenta risco de queda de parte da referida rua, 
onde uma pequena área do calçamento já se encontra desfeito, com bastante perigo de 
desmoronamento. Quanto à Rua Luiz Antônio Frederico, o buraco no calçamento está 
causando sérios riscos aos condutores. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 13 de abril de 
2021. Thárik Gouvêa Varotto. 16- Requerimento nº 141/2021 Autores: Thárik Varotto. 
Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da Câmara 
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Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na 
forma do Regimento Interno, requere, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo 
Municipal a seguinte solicitação:  Venho requerer serviço de reparo no calçamento e 
meio fio no final da Rua Arthur Custódio Ferreira (perto do horto) Justificativa: O 
local apresenta falha no calçamento e meio fio arrancados em decorrência das 
enxurradas, fazendo se necessários tais reparos. As águas das chuvas que invadem o 
quintal da última casa, ao entrarem por onde o meio fio foi arrancado, causam sérios 
transtornos à moradora.  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 13 de abril de 2021. Thárik 
Gouvêa Varotto. 17- Requerimento nº 142/2021. Autores: 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, requere, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo 
Municipal a seguinte solicitação: Venho requerer limpeza, calçamento e iluminação da 
rua que interliga, as ruas Joaquim Soares de Oliveira, Crisanto Rosa e Rua José Geraldo 
Ladeira. Justificativa: O local é utilizado por um grande número de pessoas e encontra-
se na total escuridão, com muitos buracos, difícil trânsito para pedestres e 
impossibilitando a circulação de veículos. O que aumenta todos os tipos de riscos e 
problemas para os que utilizam o local. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 13 de abril 
de 2021. Thárik Gouvêa Varotto. 18- Requerimento nº 143/2021 Autores: 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, requere, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao 
Executivo Municipal a seguinte solicitação: Venho requerer limpeza, calçamento e 
braço de iluminação em poste já existente, na Rua Crisanto Rosa, principalmente no 
trecho no trecho entre as ruas Eduardo Tostes e José Geraldo Ladeira. Justificativa: A 
referida rua encontra-se muito suja, escura, perigosa e de difícil acesso aos que utilizam 
e precisam do local para circular.  Além de moradores e munícipes correrem outros 
tipos de riscos relacionados à integridade, riscos esses, ocasionados pela falta de 
infraestrutura. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 13 de abril de 2021. Thárik Gouvêa 
Varotto. ORDEM DO DIA: 1-Projeto de Lei 006/2021 do Executivo com emenda 
inserida “Dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiros em 
veículos automotor tipo motocicleta, denominado mototáxi, no Município de Rio Novo 
e dá outras providências”. Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade.  2- Projeto de Lei 007/2021 do Executivo: “Altera a redação da Lei nº 
1.255 de 18 de dezembro de 2017.”  Colocado em segunda discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade. 3- Projeto de Lei 008/2021 do Executivo: “Autoriza 
alienação de imóveis e dá outras providências”. Colocado em primeira discussão. 
Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:  Como presidente da comissão 
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de Legislação Justiça e Redação Final disse que em consenso com os demais membros 
da comissão decidiram pedir prazo regimental, que irão encaminhar ao executivo ofício 
solicitando maiores informações quanto ao projeto e incluir neste ofício a pedido 
vereador Thárik Varotto a relação dos imóveis que são alugados pela prefeitura. 
Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Pediu que 
segunda-feira seja feita a manifestação considerando que o prazo de oito dias da 
comissão termina na data de hoje, para que tenham esse material o mais breve possível. 
Palavra com o Vereador Thárik Varotto: “Disse que é preciso ter cuidado por ser um 
bem público, que estão aqui para zelar, para defender e fazer o melhor pelo que é 
público e cumprir com o dever deles que é fiscalizar, sugeriu que fosse feito mais duas 
avaliações do terreno por achar o valor muito baixo em comparação a outros terrenos, 
bem como informar os valores e quais imóveis estão alugados pela prefeitura com foi 
dito pelo vereador Jordão Amorim”. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme 
de Souza Nogueira: Concedeu o prazo regimental solicitado. Palavra com o Vereador 
Eduardo Miranda: Solicitou que assim que o executivo responsa o ofício que será 
encaminhado, seja marcado uma reunião para as comissões possam discutir e emitir o 
parecer. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse 
que irá fazer essa solicitação na secretaria e que seria importante os vereadores que 
puderem e quiserem participar da reunião devido a magnitude de projeto. Palavra com 
o Vereador Thárik Varotto: “Disse que poderiam estudar uma outra forma devido a 
importância do prédio, pela logística e por ser na Praça central, o que facilita  a 
inteiração entre os funcionários, sugeriu uma audiência pública, por ser um bem público 
achava ser o mais recomendado , ou talvez uma convocação para consultar alunos ou 
pais de alunos pois era um prédio utilizado pela Secretaria de Educação, ele foi trocado 
em permuta por uma escola, que existia no terreno da primavera, esta é sua opinião 
sobre o que deveria ser feito”. Encerrada a discussão o presidente encaminhou 
novamente o projeto para as comissões permanentes”. 4- Requerimento nº 129/2021. 
Autor: Jordão de Amorim Ferreira.  Colocado em primeira e única discussão: Palavra 
com o Vereador Jordão de Amorim: Disse que alguns idosos e cadeirantes o tem 
procurado para reclamar quanto a acessibilidade ao PSF II, disse ainda ser um serviço 
de fácil execução para a solução do problema. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: Parabenizou o vereador Jordão Amorim pelo requerimento e disse 
que “as vezes fica pensando em como o dinheiro público é mal gasto, é uma obra que 
foi feita a pouco tempo, e questionou se não pensaram na possibilidade de ter fazer um 
acesso, no  passeio existem vários ressaltos, muito mal feito, não sabe quem vistoriou, 
mas ficou muito perigoso para pessoa idosas, tem locais com 1 a 2 centímetros de 
diferença nas pedras, e deveriam estar todas niveladas”, mais uma vez parabenizou o 
vereador pelo requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 



7

unanimidade. 5- Requerimento nº 130/2021 Autor: Jordão de Amorim Ferreira. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Varotto:  
Parabenizou o vereador proponente e pediu permissão para assinar com ele o 
requerimento, disse ter conversado com o Secretário de Saúde sobre o assunto, e 
comentou quanto a necessidade da vacinação. Palavra com a Vereadora Dulcimar P. 
Marques: Parabenizou o Vereador proponente, e disse que eles que estão na linha de 
frente se preocupam também com aqueles que trabalham no setor de saneamento 
(esgoto), e estão enfrentando um grande problema, pediu para assinar o requerimento e 
sugeriu que fosse acrescentado esse setor ao requerimento. Palavra com o Vereador 
Proponente: Autorizou a todos que quiserem a assinar o requerimento e disse que 
quanto aos funcionários do saneamento o vereador Francisco já havia feito 
requerimento com esse teor, disse ainda que tem visto os atendentes de farmácia em alto 
risco pois infelizmente muitos que estão contaminados não cumprem o isolamento e 
buscam a farmácia colocando em risco os atendentes e clientes que estão no local. 
Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Sugeriu que fosse feito uma 
reitera do requerimento do vereador Francisco e que na justificativa seja colocado que 
foi necessário serviço do setor e o funcionário se negou a fazer por não estar imunizado. 
Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o vereador 
proponente pelo requerimento e disse que gostaria de assiná-lo, em seguida solicitou 
que fosse acrescido no requerimento os funcionários das empresas ABAC e Multi 
Médica. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 6- 
Requerimento nº. 131/2021. Autor: Vereador Daniel Dias. Colocado em primeira e 
única discussão. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Fez uso da palavra 
para dizer que gostaria de contar com a aprovação de todos os vereadores por se tratar 
de uma entidade que contribui muito para a formação dos jovens, que todos os jovens de 
Rio Novo que passaram pela entidade se tornaram cidadãos de bem, o que torna justa 
essa homenagem. Palavra com o Vereador Thárik Varotto: Pediu permissão para 
assinar o requerimento e fez sua as palavras do vereador proponente. A permissão foi 
concedia pelo vereador proponente. Colocada em primeira e única votação. Aprovado 
por unanimidade. 7-Requerimento nº 132/2021. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador proponente: Disse 
que o requerimento é um pedido dos moradores e comentou a necessidade do mesmo 
ser atendido. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o 
vereador proponente e disse que as bocas de lobos existente não suportam o volume de 
água causando muitos transtornos aos moradores. Pediu permissão para assinar o 
requerimento, o que foi concedido pelo vereador proponente. Colocado em primeira e 
única votação. Aprovado por unanimidade. 8- Requerimento nº 133/2021 Autor: 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão e votação. 
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Aprovado por unanimidade. 9- Requerimento nº 134/2021 Autor: Jordão de Amorim 
Ferreira.  Colocado em primeira e única discussão. Palavra para o vereador 
proponente. Pediu ao Vereador Francisco de Assis que assinasse o requerimento por se 
tratar da rua onde ele reside, que havia pedido a secretária que colocasse o nome dele no 
requerimento, mas ela esqueceu. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da 
Cruz: Parabenizou o vereador Jordão pelo requerimento, comentou quanto a 
importância da solicitação, pois nas ultimas casas da rua em dias de chuva a água 
retornam pelo encanamento causando transtorno aos moradores e agradeceu por ser 
incluído no requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade. 10- Requerimento nº 135/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz. 
Colocado em primeira e única discussão: Palavra como vereador proponente: O 
vereador comentou quanto a importância de roupa adequada para o trabalho, disse que 
em um dia de chuva presenciou como os funcionários fazem para trabalhar e perguntou 
onde estava a capa de chuva, eles alegaram que a capa de chuva atrapalha muito o 
trabalho. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 11- 
Requerimento nº 136/2021. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e 
única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Varotto “Comentou que no ano de 
1997, quando seu pai foi eleito pela primeira vez eles começaram a movimentar a 
cachoeira, juntamente com outras pessoas fez a limpeza da cachoeira, construíram um 
monumento em madeira com o nome da Cachoeira e barracas para atrair visitantes, e 
podia ser frequentado por famílias, atualmente tem ocorrido alguns problemas deixando 
o local inseguro, e isso é muito triste, mas é preciso manter a cachoerira sempre limpa 
para que visitantes possam frequentar o local independente da época. Pediu para assinar 
o requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 12- 
Requerimento nº 137/2021 Autoria: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira 
e única discussão. Palavra com o Vereador Proponente: Disse ser justa a homenagem 
devido o gesto de bondade do casal para com os funcionários da prefeitura.  Palavra 
com o Vereador Thárik Varotto Parabenizou o vereador proponente  pelo 
requerimento,  ao Senhor Evaristo e esposa pela atitude, e disse  que algumas pessoas 
reconhecem o trabalho dos funcionários, enquanto outras não, citou como exemplo 
pessoas colocam  lixo de madrugada ou a noite no chão  sendo que será recolhido 
somente no outro dia, os cachorros vem e espalham e isso é uma falta de respeito dessas 
pessoas para com os funcionários, que a prefeitura poderia estar fazendo uma campanha 
pedindo para que as pessoas coloquem o lixo o mais próximo possível do horário da 
coleta. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 13- 
Requerimento nº 138/2021. Autores: Thárik Varotto e Daniel Dias. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O 
vereador fez uso da palavra para comentar quanto as necessidades de melhoria na 
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iluminação do cemitério. Palavra como Vereador Francisco da Cruz Varotto: O 
vereador disse concordar com o Vereador Thárik Varotto, e informou que um dos 
problemas já foi solucionado, foi disponibilizado um funcionário para deixar o 
cemitério iluminado todos os dias. Palavra com o Vereador Thárik Varotto: “Disse 
que o que aconteceu foi por conta das invasões para finalidades que não condizem com 
o local, tem túmulo que a tampa foi arrancada, por conta desses ocorridos pediram ao 
prefeito que deixasse a luz acesa a noite para inibir as invasões, e foi por esse motivo 
que solicitou a fotocélula para que o funcionário não precise ir lá para acender. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 14- Requerimento 
nº 139/2021. Autores: Thárik Varotto e Daniel Dias. Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com o Vereador Thárik Varotto: “Disse que não entendeu muito 
bem, mas pelo que parece os terrenos conferem com os estão em um projeto que entrou 
em pauta nesta casa, que não sabe quem colocou as placas, mas se o projeto ainda não 
foi aprovado como pode ter a placa de vende-se, não estava afirmando, mas à medida 
que consta na placa são as mesmas que constam no projeto, que não sabe se está 
acontecendo isso, mas dependendo é uma falta de respeito com a câmara, pois são eles 
que irão votar se deixa ou não doar, e as placas já foram fixadas, que havia feito os 
requerimentos na terça-feira pois a funcionária Déa precisou se ausentar, e quando 
esteve na Câmara para reunião das comissões só estava funcionária Alessandra, e foi 
quando verificou que as metragens conferiam. Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade 15- Requerimento nº 140/2021 Autores: Thárik Varotto. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador Thárik Varotto: 
Comentou o requerimento e sugeriu a colocação de uma lona de contenção até que o 
reparo seja feito. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 
16- Requerimento nº 141/2021 Autores: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com o vereador Thárik Varotto: O vereador disse que a moradora 
do local alegou que com o problema do meio fio a água da chuva entra no seu terreno 
além de deixar uma grande poça, disse ainda que próximo tem um local de captação. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 17- Requerimento 
nº 142/2021. Autores: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com o vereador Tharik Varotto: Comentou quanto as necessidades de 
iluminação no local. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade. 18- Requerimento nº 143/2021 Autores: Thárik Varotto, Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com o vereador Thárik Varotto: Comentou 
quanto a necessidades de que o requerimento seja atendido. Colocado em primeira e 
única votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar início a palavra livre o 
presidente no uso de suas atribuições encaminhou o Projeto de Lei 009/2021 “Dispõe 
sobre a criação de Conselho Municipal e do Fundo de Municipal de Habitação de Rio 
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Novo e dá outras providências” para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; 
Projeto de Lei 010/2021 para comissão de Legislação Justiça e Redação Final e 
Comissão de Educação Saúde e Assistencial Social e Projeto de Lei 011/2021 para a 
Comissão de Legislação Justiça e Redação Final para emissão de parecer, pediu que 
quando encaminharem os pareceres que os mesmo venham devidamente assinados para 
serem entregues na secretaria e inseridos aos projetos. Palavra com o vereador Jordão 
de Amorim Ferreira: Como presidente da Comissão de Legislação Justiça e Redação 
Final o vereador convocou reunião para a próxima quarta-feira às 17hs. PALAVRA 
LIVRE: Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Usou a palavra para 
parabenizar os vereadores que estão empenhados nos requerimentos, que tem visto a 
preocupação e suas justificativas, que estão solicitando aquilo que  o município 
necessita, que as vezes as pessoas acham que é exagero tanto requerimento, mas o 
município está dependendo de muitas obras, que muitas coisas precisam serem feitas 
para melhorar as condições de vida dos munícipes, e desejou que o executivo possa de 
alguma forma atender os requerimentos, sugeriu que as reuniões da casa fossem 
transferias para as18:00hs, pelo menos durante o inverno caso todos os vereadores 
estejam de acordo. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que 
hoje veio de casa com essa ideia, mas desistiu por achar que a maioria seria contra, mas 
achava ótima a ideia. Informou que a reunião das comissões permanentes não poderia 
ser na quarta-feira devido ao feriado, e após concordância dos demais membros das 
comissões, a reunião ficou marcada para terça-feira dia 20 às 17hs. Palavra com o 
Presidente Vereador Guilherme Nogueira: Com relação a solicitação do Vereador 
Ivalto Rinco, caso haja manifestação dos demais vereadores poderá ser decido de 
imediato, caso nenhum vereador se manifeste sugeriu que o vereador faça um 
requerimento para que seja votado na próxima sessão.  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

____________________________ ______________________________
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Jordão de Amorim Ferreira Pedro Gonçalves Caetano

_____________________________
Thárik Gouvêa Varotto

 


