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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1559/2021 

    Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 21 maio de 2021. 
 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2021, às 19:10:hs (dezenove horas e dez 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Allan 
Martins Dutra Borges, Daniel Geraldo Dias, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, 
Francisco de Assis da Cruz, Ivalto Rinco de Oliveira, Tharik Gouvêa Varotto e Pedro 
Gonçalves Caetano. Ausente o Vereador Jordão de Amorim Ferreira. O Presidente 
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Em seguida colocou em 
discussão e votação a Ata nº1556/2021 que foi aprovada por unanimidade. A seguir 
o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- 
Projeto de Lei nº 002/2021 do Legislativo. “Dispõe sobre o pagamento de despesas 
por meio de adiantamento, e revoga a portaria nº 007/2020 e resolução 216/2018.” 2- 
Parecer Jurídico Projeto de Lei 002/202: Parecer Jurídico nº. 025/2021 Referência: 
Projeto de Lei nº. 002/2021 Autoria: Câmara dos Vereadores Ementa: "Dispõe sobre 
o pagamento de despesa por meio de adiantamento, e revoga a portaria nº 07/2020 e 
resolução 216/2018". I - RELATÓRIO Foi encaminhado a Assessoria Jurídica desta 
Casa de Leis para emissão de parecer, o Projeto de Lei nº. 002, de 27 de abril de 2021, 
de autoria do Legislativo Municipal, que tem por escopo obter autorização legislativa 
para o pagamento de despesa por meio de adiantamento, e demais providências. É o 
sucinto relatório. Passo a análise jurídica. II- ANÁLISE JURÍDICA 2.1. Da 
Competência e Iniciativa. Trata-se de solicitação, feita pela Presidência da Câmara 
Municipal de Rio Novo/MG, de parecer acerca da legalidade do Projeto de Lei que 
"Institui o regime de adiantamento na Câmara Municipal de Rio Novo-MG." 
Inicialmente ressalto como todo órgão público, a Câmara Municipal de Rio Novo está 
atrelada ao princípio da legalidade onde, ao contrário da vida privada, o gestor tem a 
obrigação de agir dentro do que for permitido em Lei. Conforme é de conhecimento 
dos Nobres Vereadores, atualmente o regime de adiantamento está regulamentado 
através da portaria nº 07/2020 e resolução 216/2018, contudo, tal modalidade de 
regulamentação do regime de adiantamento das verbas, foi considerado ilegal pela 
jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vez que, tais 
modalidades de regulamentação não tem força de lei, servindo somente para 
esclarecer e clarear ditames legais. Ante o exposto, o Ministério Público de Minas 
Gerais emitiu orientação para que a Casa de Leis se adequasse, aprovando assim Lei 
regulamentando o regime de adiantamento. Feitas estas considerações sobre a 
competência e iniciativa, a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j., pela regularidade 
formal do projeto, pois se encontra juridicamente apto para tramitação nesta Casa de 
Leis. 2.2. Do Quórum e Procedimento. Para aprovação do Projeto de Lei n". 
002/2021 será necessário o voto favorável da MAIORIA ABSOLUTA, ou seja, 6 
(seis) votos dos membros da Câmara, considerando que a matéria é de competência 
municipal e conforme previsão do art. 34, parágrafo único, da Lei Orgânica 
Municipal. É importante ressaltar que o Presidente da Mesa Diretora também votará 
em projetos de lei com quórum por maioria absoluta, nos termos do artigo 35 do 
Regimento Interno. III - CONCLUSÃO Diante de todo exposto, do ponto de vista de 
constitucionalidade, juridicidade a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j. pela viabilidade 
técnica do Projeto de Lei n°. 002/2021. No que tange ao mérito, a Procuradoria 
Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá aos vereadores, no uso da função 
legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se para tanto, as 
formalidades legais e regimentais. Rio Novo, 27 de abril de 2021 Daniele Sobral de 
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Mello OABMG 172.862- Assessora Jurídica. 3- Projeto de Lei nº 012/2021 do 
Executivo: “Dispõe sobres as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei 
Orçamentária do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências”. 4- 
Requerimento nº 186/2021 Autor: Guilherme de Souza Nogueira Exmos. Srs. 
Vereadores 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 
encaminhado ao Executivo Municipal as seguintes solicitações para o Distrito de 
Furtado de Campos: 1)Retorno da ambulância plantão 24 horas; 2)Instalação de 
academia ao ar livre; 3)Continuação da reforma da Escola Municipal Carmem 
Mendonça de Araújo; 4)Termino da reforma do Posto de Saúde; 5)Continuar limpeza 
do córrego; 6)Reforma dos bancos e meio da Praça Manoel Rodrigues Silva; 
7)Capina e limpeza no final da rua José Rodrigues Nogueira; 8)Capina e retirada de 
terra atrás da antiga Estação Ferroviária; 9)Calçamento da rua da Igreja e terminar o 
calçamento da rua José Rodrigues Nogueira; 10)Instalação de dois postes com braço 
de luz na rua da Igreja São Sebastião; 11)Tapa buraco na Rua Francisco Chagas 
Damasceno; 12)Reformar o antigo posto de saúde para criação de posto policial no 
distrito; 13)Limpeza na base da caixa d’água que abastecia as caldeiras das maquinas 
da estrada de ferro Leopoldina para que seja fotografada e inventariada; 
Justificativa: Diversas das solicitações acima já foram encaminhadas anteriormente 
ao executivo. São providências necessárias para o bem estar e segurança dos 
moradores do Distrito.  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de maio de 2021. 
Guilherme de Souza Nogueira-Vereador Proponente. 5- Requerimento nº 
0187/2021. 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 reforma das pontes existentes na estrada rural que liga 
Rio Novo ao Povoado dos Netos. Justificativa: As pontes estão oferecendo risco de 
acidentes para as pessoas que transitarem por elas. Por este motivo é necessário a 
reforma. Sala das Sessões “Messias Lopes” 18 de maio de 2021. Pedro Gonçalves 
Caetano. Vereador Proponente. 6- Requerimento nº 188/2021. Autor: Eduardo 
Miranda. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Guilherme de Souza 
Nogueira O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do 
Regimento Interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo 
Municipal a seguinte solicitação:  - Seja feito a ligação entre as ruas Evaristo Braga 
e Projetada no Bairro Novo Horizonte. Justificativa: Tal solicitação visa facilitar o 
acesso do centro ao Bairro Novo Horizonte. Sala das Sessões “Messias Lopes” 20 de 
maio de 2021. Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereador Proponente. 7- 
Requerimento nº 189/2021. 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: - Solicita que na rua Franklin Procópio seja permitido 
estacionar/parar somente do lado onde existe comércio. Justificativa: A rua é 
estreita, o que dificulta a passagem quando tem veículos estacionados dos dois lados, 
causando transtornos para quem necessita utilizar a via. Sala das Sessões “Messias 
Lopes” 20 de maio de 2021.  Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente.  8- 
Requerimento nº 190/2021. 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 encaminhado ao Executivo. Municipal a 
seguinte solicitação: Vem requerer providências, estratégia para solucionar, 
delimitação da área para proporcionar segurança a todos que passam pela Rua Dr. 
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Mário Hugo Ladeira, (entre o Supermercado San Martins e a esquina da Rua Ezequiel 
Ribeiro Guimarães), e ao mesmo tempo, não prejudicando o fluxo do trânsito. 
Justificativa: O local é bastante movimentado, tanto pelo trânsito de veículos, como 
de pedestres. Com o estreitamento do passeio, que é de extrema necessidade, devido 
à obra no terreno da esquina, vejo a necessidade de delimitar o espaço entre veículos 
e pedestres, já que boa parte do passeio não está disponível, com isso, diminuindo de 
certa forma, os riscos para todos e aumentando a segurança para os pedestres. OBS:  
Sinalização eficiente e adequada, também é muito importante para não haver 
acidentes. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 20 de maio 2021. Thárik Gouvêa 
Varotto. 9- Requerimento nº 191/2021. 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 encaminhado ao Executivo 
Municipal a seguinte solicitação: Vem requerer limpeza nas laterais e reparo no 
calçamento da Rua Último Vieira Pimentel, trecho situado entre as Ruas Hélio de 
Souza Pinto e Luís Antônio Frederico, assim como a troca ou conserto da grade do 
bueiro, situado na mesma rua, exatamente na esquina com a Rua Hélio de Souza 
Pinto. Justificativa: Local encontra-se perigoso e precisando de providências para 
melhor atender a população e não deixar que os buracos aumentem. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 20 de maio 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 
10- Requerimento nº 192/2021. 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 encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte 
solicitação:  Vem requerer colocação de um poste com iluminação e reparo no 
calçamento da Rua David Monteiro Aragão, entre as Ruas Gastão Weber e Hélio de 
Souza Pinto. Justificativa: O lugar encontra-se muito escuro e com buracos, ficando 
muito perigoso para todos que moram e transitam pelas imediações. Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 20 de maio 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 
11-Requerimento nº 193/2021. 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 encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte 
solicitação:  Moção de aplausos à diretoria do Prainha Futebol Clube, em especial a 
Flávio Poliero Garcia, mais conhecido como Coxinha. Como cidadão, torcedor e ex-
jogador do clube, te parabenizo e agradeço pelo empenho, transparência, zelo, 
persistência e amor dedicado a essa entidade. Justificativa: O campo e as 
dependências não dispunham de boas condições, tanto da parte funcional, como de 
infraestrutura. Hoje o clube encontra-se em perfeitas condições, tudo isso, graças a 
um trabalho em conjunto que envolve um número maior de pessoas, porém você foi 
e continua sendo, a peça fundamental nessa reconstrução. A Moção de Aplauso é um 
instrumento de reconhecimento e estímulo a pessoas ou instituições que contribuem, 
seja de forma profissional ou voluntária, como forma de reconhecer e homenagear 
este trabalho, valorizando suas ações e a diferença que elas fazem no 
desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 20 de maio 2021. Thárik Gouvêa Varotto- Vereador Proponente. 12-
Requerimento nº 194/2021. 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, 
vem requerer a Secretaria Municipal de Educação, através de sua secretária, a ilustre 
Sra. Luciana Gonçalves Borges, os seguintes esclarecimentos: De acordo com a Lei 
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encaminhada pelo Executivo e aprovada na Câmara municipal o conselho municipal 
de educação vinculado a SME passa entre suas atribuições a ter a competência de 
deliberar sobre assuntos relacionados à educação, sendo assim de forma a deixar claro 
tais responsabilidades, gostaria que ficasse informado em quais questões o conselho 
poderá e deverá deliberar já que pode haver um choque de entendimento entre as 
diretrizes da secretaria e o interesse coletivo, por exemplo: -Na elaboração do 
calendário escolar; - na cessão de espaço escolar destinado a outras funções como o 
que ocorre agora quando o município construiu salas de aula em uma unidade com 
outra unidade tendo salas ociosas e sendo ocupada pelo arquivo público; - 
determinando limite de alunos por turma, antiga reivindicação dos professores e 
nunca observada embora o conselho já tenha opinado a respeito; - na distribuição de 
vagas quando do cadastro e matrícula escolar, inclusive deliberando sobre 
zoneamento acabando de vez com a distribuição desproporcional de alunos entre as 
unidades escolares; - no ingresso às vagas de creche, e na elaboração de um cadastro 
de conhecimento público de lista de espera; - na questão envolvendo cessão e 
remanejamento de funcionários para outras áreas administrativas; - no 
acompanhamento de programas de amparo as famílias dos educandos, inclusive na 
distribuição de cestas básicas; - na aplicação dos recursos do QUESE, que tem sido 
gastos com fins diferentes do objetivo e por ser uma verba sem destinação específica 
pode ser investido em várias áreas da educação, e que pode ser priorizado em ações 
de maior alcance e benefício a educação como em outros mandatos quando 
possibilitou aquisição de um veículo para uso da Educação e reforma das escolas 
municipais e hoje é gasto até com pneus; - na definição de estratégia para minimizar 
a ineficiência das ações adotadas pelo município quanto ao aprendizado dos discentes 
que em muitos casos não têm sequer recebido as apostilas didáticas quer seja por 
displicência dos pais ou outros motivos inclusive a falta de diálogo da SME com 
todos os envolvidos; - e como e quando foi elaborado o regimento interno do 
conselho, e as preocupações tomadas a fim de possibilitar apuração de denúncias 
quando envolvendo possíveis irregularidades de atos praticados pelo presidente do 
conselho em relação às suas atribuições e responsabilidades quando no exercício de 
suas funções se este for funcionário público municipal. Entre outras atribuições que 
certamente a ilustre Secretária deixará claro, evitando num futuro que o conselho seja 
limitado em sua atuação e objeto de questionamento judicial quanto ao seu papel.  
Requer ainda que seja informado quando será realizado pelo município o concurso 
público para preenchimento das vagas técnicas administrativa abertas na escola Dr. 
Onofre Dias Ladeira com a promoção concedida a funcionária Flórida e na SME com 
a aposentadoria da funcionária Maria Aparecida de Souza Silva e o pedido de 
cancelamento da promoção feita pelo funcionário Luiz André Xavier Gonçalves.  
Justifica o pedido de informações por não ter sentido promover alguém para um cargo 
e dispensar o funcionário de cumprir as atribuições previstas em lei. É incoerente que 
quando já havia um funcionário houvesse a necessidade de mais um e agora não 
exista mais nenhum funcionário de carreira exercendo a função. Questiona-se ainda 
a situação de um professor exercer atividade de quadro técnico, a professora em 
questão foi informada que está situação implica em perda de vantagens relacionadas 
exclusivamente a carreira de professor? Senão vejamos, o adicional de formação deve 
ser pago somente aos integrantes do magistério e o regime de aposentadoria também 
tem regras próprias para a classe. Além do mais se houve vacância de concursados 
para os cargos deve o município providenciar o concurso. Requer também que uma 
vez que as secretarias de Educação e Assistência Social se uniram numa louvável 
parceria buscando levar cestas básicas as famílias necessitadas que esta parceria seja 
ampliada em observância inclusive ao ECA, e profissionais sejam encaminhados em 
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visita domiciliar para anamnese das famílias que tem negligenciado o seu papel no 
dever de educar os filhos. Requer também que o município monte estratégia para 
início imediato de atividades com crianças do AEE (Atendimento Educacional 
Especializado), que pode ser realizado sem nenhum risco de aglomeração, já que o 
trabalho pode ser individualizado. Requer também que seja informado quantos 
profissionais deste setor foram efetivados após o concurso. E se o município levou 
em consideração a existência de profissionais efetivos em desvio de função que ao 
retornarem as suas funções extinguirão em tese as vagas abertas. Já que o município 
colocou em concurso uma vaga apenas para professor e servente tendo conhecimento 
que o próprio município utiliza profissionais em desvio de função, desta forma é claro 
que a vaga existente nunca existiu de fato bastava o município realizar um processo 
seletivo para contratação temporária quando houvesse necessidade. Justificativa: A 
meu ver, existem várias irregularidades que precisam ser esclarecidas, corrigidas e 
até repensadas. Estou simplesmente, exercendo meu papel fiscalizador e sempre 
tentando colaborar com o município, na tentativa de melhorar a eficiência, 
resguardando sempre a população e os recursos públicos. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 20 de maio 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 13- 
Requerimento nº195/2021. Autores: Thárik Varotto e Daniel Dias Ao Exmo. Sr. 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo Os Vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do 
Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo 
Municipal a seguinte solicitação: Vimos requerer patrolamento das estradas de acesso 
às propriedades rurais Nova Jerusalém do proprietário Josimar e Santa Terezinha, de 
Iveimar e Ideimar, localizadas em Furtado de Campos, interligadas à estrada do 
antigo lixão. Justificativa: Os moradores e produtores reclamaram que a estrada se 
encontra em más condições, tornando-se muito necessárias melhorias através do 
serviço requerido. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 20 de maio 2021Thárik Gouvêa 
Varotto e Daniel Dias-Vereadores Proponentes. 14- Requerimento nº 196/2021. 
Autores: Todos os vereadores. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Os vereadores que 
subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerem, 
ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - 
Aquisição um Triturador de Galhos para dar destinação correta aos detritos e gerar 
insumos para a produção agrícola. Justificativa: Os restos de podas de árvores e de 
limpeza, tanto no meio rural quanto urbano, tem gerado grande volume de despejo. 
Muitas das vezes, é ateado fogo neste material acumulado, trazendo transtornos com 
a fumaça e até colocando em risco a integridade e a saúde das pessoas. Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 20 de maio de 2021. Jordão de Amorim Ferreira, Daniel 
Geraldo Dias, Pedro Gonçalves Caetano, Ivalto Rinco de Oliveira, Thárik Gouvêa 
Varotto, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Francisco de Assis da Cruz, Allan Martins 
Dutra Borges e Guilherme de Souza Nogueira. 15- Requerimento nº 197/2021. 
Autores: Todos os vereadores Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no 
uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara, 
seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Solicita seja 
realizado mutirão de limpeza para retirada de entulhos e capina em todas nas ruas do 
município. Justificativa: A necessidade de adequada limpeza nas ruas consiste numa 
reivindicação constante dos moradores, os quais reclamam das ruas cheias de mato e 
sujeira, solicitamos que o Executivo providencie para que sejam tomadas as medidas 
necessárias. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 20 de maio de 2021. Jordão de 
Amorim Ferreira, Daniel Geraldo Dias, Pedro Gonçalves Caetano, Ivalto Rinco de 
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Oliveira, Thárik Gouvêa Varotto, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Francisco de 
Assis da Cruz, Allan Martins Dutra Borges e Guilherme de Souza Nogueira. 
ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 002/2021 do Legislativo. “Dispõe sobre o 
pagamento de despesas por meio de adiantamento, e revoga a portaria nº 007/2020 e 
resolução 216/2018.” Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes.  2- Projeto de Lei nº 012/2021 do 
Executivo: “Dispõe sobres as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei 
Orçamentária do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências”. O presidente 
encaminhou o projeto de lei para as comissões emitirem parecer e informou que o 
mesmo entrará em pauta para votação na sessão do dia 25 de junho de 2021 já 
deixando convocado sessão extraordinária para segunda votação do projeto. 3- 
Requerimento nº 186/2021. Autor: Guilherme de Souza Nogueira. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: 
Disse que gostaria de assinar o requerimento, que ele e o vereador Daniel já haviam 
feito alguns e que deveriam continuar cobrando para que o serviço seja feito pois  o 
distrito é muito carente. Parabenizou o vereador Guilherme pelo requerimento que é 
de extrema importância para a população. Palavra com o Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira: Deu permissão para que o vereador Thárik assinasse o 
requerimento bem como para os demais vereadores que quisessem assinar. Comentou 
que o que se observa é que  o serviço estava sendo feito e depois parou, citou como 
exemplo a limpeza das valetas, que começam a fazer param e não resolve a situação, 
e que seja finalizada a reforma do posto de saúde para que possa oferecer um serviço 
de mais qualidade e dignidade para a população, bem como a demais solicitações que 
irão beneficiar a comunidade. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. 4- Requerimento nº 0187/2021 Autor: Pedro 
Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão. Palavra como 
Vereador Proponente:  Disse que esteve no local e constatou que a cabeceira das 
referidas pontes quebraram e as pedras estão arriando, seria bom que arrumassem o 
mais rápido possível para evitar futuros transtornos. Palavra com o Vereador 
Francisco de Assis da Cruz: Perguntou ao Vereador Pedro Caetano onde são as 
pontes. Palavra com o Vereador Pedro Caetano: Disse que é conhecida como 
ponde do Dr. Barroso e fica nas estradas no Netos perto do Tião do Netos. Palavra 
com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Perguntou se são as pontes que 
ficam entre o Tião dos Netos e a Dona Lourdes. O que foi confirmado pelo Vereador 
Pedro.  Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Questionou se era a 
ponte onde foi colocado turbilhão. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: Disse que são pontes antigas e não se lembra de terem feito nenhuma 
reforma. Palavra com o Vereador Pedro Gonçalves Caetano: O vereador disse que 
a última reforma nas pontes foi na época do Prefeito Marco Aurélio.   Palavra com 
o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador Pedro pelo 
requerimento, e disse que aproveitando que o assunto era ponte  e pediu que o 
executivo tomasse providência quanto a ponte que fica no São Francisco que foi o 
requerimento seu de nº 041/2021, onde a Cristina  Rinco sofreu um acidente, e  hoje 
recebeu o comunicado de um morador do local dizendo que a ponte está muito 
perigosa pois arrancaram umas tábuas, agradeceu ao executivo pelo patrolamento 
realizado no campestre, cobrou do executivo a retirada do mato que fica nas estradas, 
inclusive no Caranguejo e São Francisco, e ele disse que no final de semana iria tentar 
fazer um mutirão para estar fazendo a remoção desse mato e das terras amontoadas 
na beirada da estrada, e como já disse outras vezes o serviço fica bom mas não é feito 
na sua totalidade, disse que desde já deixava seu agradecimento e a cobrança quanto 
as providências nesta ponte do São Francisco ao lado da propriedade do Ailton 
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Ramos. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: 
Perguntou ao Vereador Thárik Varotto o número do requerimento ao qual ele se 
referiu, o vereador respondeu ser o de nº 041/2021. O presidente disse que irá pedir 
para que o requerimento seja reiterado através de ofício. Colocado em primeira e 
única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 5- 
Requerimento nº 188/2021Autor: Eduardo Miranda. Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com o vereador Proponente: O vereador disse que esteve 
visitando o escadão para ver como havia ficado a iluminação e  viu que existe uma 
rua que termina perto do escadão, a ligação das duas ruas facilitaria o acesso do centro 
ao bairro Novo Horizonte, e após  consultar o setor de obras decidiu fazer o 
requerimento. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto.  Parabenizou o 
vereador pelo requerimento e por se preocupar em tentar trazer benefícios à 
população, pediu para assinar juntamente com ele o requerimento, que já cobrou para 
que os escadões fossem mantidos porque estão nas imediações do local do projeto de 
lei 043/2017 sobre a doação dos lotes para a Santa Casa, que tudo que for para ajudar 
a população tem que se unir forças para beneficiar. Palavra com o vereador 
proponente: Deu permissão para que o vereador assinasse o requerimento e deixou 
disponível para os demais vereadores caso queiram assinar também. Colocado em 
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 6- 
Requerimento nº 189/2021 Autor:  Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em 
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. 7- Requerimento nº 190/2021 Autor: Thárik Varotto. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Proponente: O vereador disse 
que o proprietário do San Martins não teria como estar realizando a obra sem a 
colocação dos tapumes que ocupam parte do passeio, mas é preciso que juntamente 
com a prefeitura achem uma solução para resguardar a segurança dos pedestres uma 
vez que o passeio ficou muito estreito e o fluxo de veículos no local é intenso. 
Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Pediu permissão para usar 
a tribuna e solicitou autorização ao vereador Thárik Varotto para assinar com ele o 
requerimento. Disse que é o local de maior movimento em Rio Novo, que foi falado 
na reunião passada bem como em outras legislaturas sobre o município fazer um 
estudo para sinalizações horizontais e verticais para implantação em todo o município 
evitando que fiquem pedindo colocação de placas, que  o município dispõe de pouco 
recurso para implantar tudo que é necessário, mas acredita que para o local de maior 
movimento o município teria condições de fazer, o número de reclamação é grande, 
sugeriu   fazerem  um estudo para a implantação de um semáforo,  faixas de pedestres 
ou traffic calming, que aquele seria o local ideal para começarem a implantar, e após 
os estudos para implantação buscarem os recursos, que realmente é preciso resolver 
com urgência os problemas relacionados ao transito na Vila França. Comentou que 
hoje esteve com o Senhor Itamar Filho comerciante daquela localidade, e orientou 
que ele retirasse uma placa de propaganda de seu comercio que estava no passeio 
onde além de delimitar a passagem das pessoas,  se encosta uma bicicleta ou um carro 
a pessoas tem que estar descendo para a rua, e pediu para que colocasse a placa no 
alto, e com uma boa conversa foi resolvido, mas que é preciso resolver a bagunça que 
está o trafego da Vila França servindo como parâmetro para o restante da cidade,  
finalizou parabenizando o vereador Thárik pelo requerimento. Palavra como 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Deu permissão para que o vereador assine o 
requerimento e disse aos demais vereadores que caso quisessem poderiam também 
assinar, disse ainda ao vereador Allan Borges que antes dele assumir uma das cadeiras 
desta casa havia feito um requerimento o qual muitos vereadores assinaram quanto 
ao problema na esquina das ruas Ezequiel Ribeiro Guimarães com Dr. Mario Hugo 
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Ladeira  que o transito no local já é complicado e com o crescimento do bairro Casa 
Blanca o fluxo de veículos tem aumentado, é preciso fazer um estudo por pessoas 
competentes na área para estar melhorando a cidade. Colocado em primeira e única 
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 8- Requerimento nº 
191/2021 Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto:  Disse que a referida rua é próxima ao 
local conhecido com Pedro Alvim, que é uma rua muito íngreme e devido a enxurrada 
das chuvas as árvores plantadas no meio feio formam uma barreira, e a força dessas 
águas estão arrancando as pedras do calçamento, hoje existem pequenos buracos que 
se não forem arrumados com as próximas chuvas pode complicar. Já na parte de baixo 
existe um bueiro que está com a tampa solta, é um local com muita circulação de 
pessoas e seria bom que o reparo fosse feito o mais rápido possível evitando que 
ocorra algum tipo de acidente e acarretando problemas para o município. Colocado 
em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
9- Requerimento nº 192/2021 Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 10- 
Requerimento nº 193/2021 Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra como Vereador Proponente: Disse ser torcedor e já ter sido 
jogador do Prainha Futebol Clube, que muitas vezes quando jogava  nem água para 
tomar um banho depois do jogo tinha, que não tinha sanitário de acordo e hoje  
dispões de banheiro tanto masculino quanto feminino e uma área coberta,  disse ainda 
que uma andorinha só não faz verão, e  as melhorias devem também ter vindo de 
administrações anteriores que de certa forma ajudaram também, mas fica evidente 
que muitas das melhorias partiram do amor e dedicação que o Flavio Garcia tem pelo 
Prainha, pois é ele quem faz o serviço de pedreiro nas suas horas vagas e inclusive 
nos fins de semana. Parabenizou a diretoria e em especial ao Flavio Garcia que é mais 
conhecido como Coxinha. Palavra com o vereador Allan Martins Dutra Borges: 
O vereador usou a palavra para dizer o quanto é admirável a paixão do Coxinha pelo 
Prainha Futebol Clube, que tirava o chapéu para ele por sua dedicação, que todos 
sabem da sua paixão pelo XV de Novembro Futebol Clube, que a rivalidade existe, 
mas fica somente dentro das quatro linhas, que fora delas o que puder fazer para 
ajudar o Prainha podem contar com ele, pois quem ganha com isso é o município.  
Parabenizou o vereador Thárik e pediu permissão para assinar com ele a moção de 
aplauso. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O vereador deixou o 
requerimento disponível para que todos os vereadores caso queiram possam assinar.  
Disse que quando jovens sempre existe aquela paixão e consequentemente a 
rivalidade, mas quando chega a maturidade esse tipo de rivalidade passa e dá lugar a 
tentativa de ajudarem uns aos outros e manter essas instituições ativas, e como bem 
disse o Vereador Allan é preciso tirar o chapéu para o Coxinha pelo trabalho que vem 
realizando contando com o apoio de outras pessoas pois uma andorinha só não faz 
verão. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz:  disse ser torcedor do 
XV de Novembro, mas vê como o senhor Flavio se dedica ao Prainha e parabenizou 
o vereador Thárik pelo reconhecimento dessa dedicação, sugeriu que se estiver dentro 
do Regimento Interno o Senhor Flavio fosse convidado vir a esta casa receber 
pessoalmente a moção de aplauso. Pediu permissão ao vereador Thárik para também 
assinar a moção. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Permitiu que 
o vereador Francisco assinasse o requerimento e disse que estava pensando em fazer 
com recursos próprios um certificado para ser encaminhado ao Sr. Flavio Garcia, que 
havia sido muito bem lembrado pelo vereador Francisco e seria bom ele ser 
convidado para vir receber pessoalmente e não se importaria de pagar o certificado, 
por achar que ele é merecedor e de estarem reconhecendo esse trabalho 
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desempenhado por ele. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: Disse que irá agendar para eles estarem vindo a esta casa, e quanto ao 
certificado a Câmara arca com as despesas, assim como foi feito com os membros do 
DeMolay, irá confirmar o nome de toda diretoria e marcar para o mês de junho 
estarem fazendo esta homenagem a eles. Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 11- Requerimento nº 
194/2021 Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
com o Vereador Proponente: Disse ser um requerimento muito complexo mas 
gostaria de deixar registrado que “está fazendo junto a população uma campanha de 
doação de alimentos e ao ir em algumas casas que tinham crianças matriculadas em 
escola municipal, eu obtive a resposta que elas nunca tinham recebido nenhum tipo 
de cesta básica, e na realidade sabem que o dinheiro da merenda é para suprir de 
alguma forma essas crianças que teriam a merenda se as escolas estivessem 
funcionando, fica registrado uma das coisas as quais está sendo interrogando a 
Senhora Luciana Borges, que são pessoas em situação difícil, e vê que não foi 
atendido, que é uma coisa delicada e que entristece, como também já falei sobre as 
apostilas que não estão sendo entregues, os alunos que eram para estar fazendo as 
atividades não tem, algumas por displicência da família de não estar empenhada em 
olhar, sabe que a educação no país é complicada, que muitas vezes como já falou a 
própria família não coloca disponível para seus filhos, e de alguma forma é o Estado 
que tem que arcar com as consequências, então assim, as apostilas não vão porque a 
família não procura, mas se a família não procurou caberia as escolas saberem porque 
o aluno não buscou, perguntado aos pais o porquê não buscaram e tentarem levar e 
cobrar dos alunos que as atividades fossem feitas”. Palavra com o Vereador Allan 
Martins Dutra Borges: O vereador disse que viu o requerimento do vereador Thárik, 
e se antecipou, esteve com a Secretária de Educação que lhe respondeu quanto aos 
questionamentos do requerimento e ela irá responder de maneira oficial, que irá 
adiantar algumas coisas pois o requerimento é muito extenso. Quanto a questão do 
calendário escolar, o calendário segue a legislação da Secretaria Regional de 
Educação de Juiz de Fora, que é elaborado pela Secretaria Municipal de Educação 
juntamente com diretores e coordenadores e encaminhado para a superintendência 
para aprovação, o mesmo se encontra protocolado na Secretaria Regional de 
Educação de Juiz de Fora desde o dia 10/02/2021 órgão único que aprova e homologa, 
disse que a Secretária disponibilizou um calendário escolar para ele, que a secretaria 
de educação recebe vários elogios da superintendência por seguir o calendário; no 
que se refere a sessão do espaço escolar destinado a outras funções como o que ocorre 
agora quando o município constrói salas de aula em uma unidade tendo salas de aula 
ociosas sendo ocupadas pelo  arquivo público disse que desde o ano de 2019  a 
Secretaria Municipal de Educação limita  número de matriculas por escola excedendo 
o limite estabelecido, encaminha as matriculas no decorrer do ano para a escola que 
apresenta o menor número de aluno matriculado, com o objetivo de igualar o número 
de alunos por turma, antiga reivindicação dos professores e nunca observada embora 
o conselho já tenha opinado a respeito, que devido as escolas serem muito próximas 
não fará diferença a questão do zoneamento. No ingresso a creche o cadastro de 
espera se encontra nas escolas para apreciação de quem quiser consultar; sessão e 
remanejamento de funcionários para outras áreas administrativas, é uma questão 
administrativa da secretaria pode ser apurado mais é uma questão da secretaria, no 
que se refere ao acompanhamento de programa de amparo as famílias e educandos, 
inclusive a distribuição de cestas básicas, informou que cestas básicas são distribuídas 
aos alunos que se encontram em vulnerabilidade, e as famílias são selecionadas pela 
Assistência Social seguindo a resolução 02 de 09/04/2020 que dispõe sobre o 
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programa de a nacional de alimentação escolar durante a pandemia, o vereador Thárik 
Varotto, interrompeu a fala e disse “Acho que irei tirar o requerimento de pauta 
porque o senhor vereador está me respondendo as coisas que não compete a você, eu 
perguntei a ela e não tem nada demais, é só ela me responder, não estou atacando ela, 
são perguntas simples e que não cabe a você responder, inclusive vocês está se 
embolando nas respostas, resposta não tão claras, que no caso não seriam da sua 
competência, meu papel aqui é de vereador e fiscalizador, saber como está 
funcionando, inclusive já conversei com ela algumas vezes, não tenho nenhum 
problema com ela, é uma pessoas que eu sempre gostei muito, tem até uma afinidade 
muito grande entre nossas famílias pois meu pai e minha mãe são padrinhos do 
Chiquinho, são simples perguntas e não estou atacando ninguém, são perguntas que 
ela vai responder e pronto, muito obrigada a ela por ter me respondido e é só isso, 
não tem porque ficar  falando tudo que eu perguntei para ela”. O vereador Allan 
Borges continuando sua fala disse que havia deixado bem claro no início que ela  iria 
encaminhar formalmente, mas também estava cumprindo seu papel de vereador, disse 
ao vereador Thárik que o requerimento foi disponibilizado nas mesas, que só está 
ajudando o vereador a esclarecer, mas se ele tem mais alguma dúvida, logicamente 
tem todos os caminhos legais para fazer a cobrança, somente estava antecipando a 
discussão, que é preciso agilidade, pois quanto mais agilidade tiverem nas respostas 
mais irão colaborar com a população, que havia sido vereador por quatro anos nesta 
casa, que estava auxiliando, mas poderiam convocar a secretária para vir a esta casa, 
mas nada o impede de se manifestar e discutir a respeito com o vereador  até para 
uma melhor apuração, como sempre é dito pelo vereador estamos aqui buscando o 
melhor para o município, disse que para finalizar gostaria de comentar quanto um 
recurso do FUNDEB que foi direcionado para compra de pneus, ocorreu um erro no 
recebimento no almoxarifado e o pagamento foi feito com o recurso do FUNDEB, 
assim que detectaram o erro o município fez o deposito na conta devida e que estava 
em suas mãos a cópia dos comprovantes referente ao erro ocorrido em 19 de maio do 
corrente ano, que esta é a questão mais polemica do requerimento, mas que aguardará 
oficial  a Secretária de Educação responder diretamente ao vereador. Palavra com o 
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Agradeceu as manifestações 
do Vereador Allan Borges e disse que sempre diz aqui nesta casa que tudo que o 
vereador conseguir trazer de engrandecimento para o debate é muito importante 
independente do vereador que trouxer. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa 
Varotto: Disse ao vereador Allan Borges que agradecia por se preocupar em tentar 
esclarecer certos fatos, mas no caso ele estava dando as respostas, que não estava 
falando sobre o que foi pedido por ele, que agradece a preocupação, mas espera que 
a secretaria de educação o responda prontamente porque já tiveram alguns ofícios 
enviados que não foram obtido resposta inclusive da secretaria de educação, que um 
dia conversou com o Prefeito Ormeu, e perguntou se havia uma descentralização nas 
competências ou se seria centralizada, que acha desnecessário muito dos 
requerimentos que faz pois seria mais fácil ir direto no responsável pelo setor, mas 
ele disse que teria que ser com ele por isso faz através de requerimento, que entente 
a justificativa da fala do vereador Allan Borges,  seria mais fácil estarem dialogando 
ao invés de ter que trazer um requerimento, que não obtém resposta, sempre dizem 
que tem que ser feito um documento, que os funcionários da defesa civil quando foi 
buscar algumas informações disseram que teria que fazer um documento, seria mais 
simples se perguntassem  “isso é álcool em gel, e eles respondessem sim isso é álcool 
em gel.”, mas dizem para fazer o requerimento que responderão, por esse motivo  faz 
requerimento como forma de estar cobrando e ao mesmo tempo dar uma resposta a 
população que pergunta sobre várias coisas  e como vereador fica chato a pessoa lhe 
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perguntar e ele não saber, não que seja errado não saber mas ao mesmo eu tenho que 
inteirar do assunto numa próxima ocasião ou dá uma resposta ao cidadão. Colocado 
em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
12- Requerimento nº 195/2021 Autores: Thárik Varotto e Daniel Dias. Colocada em 
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: 
Disse que tem ido muito a Furtado de Campos a passeio e também para tentar ajudar 
a população, que esteve conversando com as pessoas mencionadas no requerimento 
as quais nem sabiam que ele era Vereador, que perguntou a eles se estava tudo bem, 
inclusive se na estrada do lixão havia sido feito o serviço de patrolagem, e se estava 
em boas condições, eles disseram que a estrada que dá acesso a propriedade deles 
todos os anos passam a máquina  e fazem um bom serviços, mas esse ano só fez na 
estrada do lixão, que  na estrada que eles precisam não foi feito, disse a eles que iria 
cobrar, que a prefeitura está passando em várias estradas  vicinais na zona rural então 
ele  e o vereador Daniel estão fazendo essa cobrança para ajuda-los. Colocado em 
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 13- 
Requerimento nº 196/2021. Autores: Todos os vereadores. Colocado em primeira e 
única discussão e votação, aprovado por unanimidade.14- Requerimento nº 
197/2021. Autores: Todos os vereadores Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Com referência a retirada de 
entulhos que foi discussão na última reunião, perguntou se algum dos vereadores 
sabia se foi feito a retirada. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda: O Vereador disse que perguntou ao funcionário da prefeitura Senhor 
Jefferson (conhecido como Feijão) e ele informou que as pessoas ainda estão jogando 
os galhos de poda no bota fora no bairro Cerâmica, que arrebentaram a cerca mesmo 
tendo sido colocado terra e que será colocado mais caminhões de terra para que as 
pessoas não consigam arrebentar novamente a cerca. Colocado em primeira e única 
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. PALAVRA LIVRE: 
Antes de conceder a palavra o presidente informou que foi encaminhado no dia de 
hoje um ofício ao Departamento de Estradas e Rodagem-DER solicitando 
intervenção urgente na questão do trevo que liga a estrada de São João Nepomuceno, 
que deu entrada nesta casa um requerimento do vereador Eduardo Miranda 
solicitando sinalização no local, mas que nas duas últimas vezes de veio de Juiz de 
Fora dois veículos passaram direto pelo local, de acordo com os frentistas do Posto 
Cerâmica isso é constante, que é um trevo confuso e mal sinalizado, que assim que 
tiver o retorno do ofício informará aos nobres edis. Outra questão é que estamos na 
Vacância da presidência de duas comissões sendo a de Educação, Saúde e Assistência 
e Ética e Decoro Parlamentar que tinha como presidente a Vereador Dulcimar Prata 
Marques, de acordo com o Regimento Interno foi o Vereador Jordão quem protocolou 
a liderança do bloco, solicitou do mesmo que formalize a indicação para a 
substituição. Em seguida pediu aos demais vereadores que seja amadurecido 
internamente e discutido entre eles a possibilidade para que se forme uma comissão 
para reformulação de um novo código de postura do município, que o atual código 
de postura  é de 2020, e estão ocorrendo situações no município como por exemplo 
placas em calçadas, queimadas, descarte inadequado de lixo e tec, que gostaria que 
amadurecessem essa possibilidade para no segundo semestre estarem formando a 
comissão para que o município tenha um novo código de postura, é um benefício e 
um marco que nossa legislatura pode deixar para Rio Novo, como presidente disse 
que será colocada toda a estrutura necessária e que será ótimo estarem alinhado e 
colocando em prática. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: 
Perguntou ao presidente qual era mesmo o ano do código de postura pois ele havia 
dito 2020. O presidente se desculpou e disse que seria 2000 ou 2001. Palavra com o 
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Vereador Pedro Gonçalves Caetano: Solicitou que seja encaminhado moção de 
pesar pelo falecimento do senhor Francisco Monteiro, pois o mesmo ajudava muito a 
população rionovense, principalmente os mais carentes. Palavra com o Presidente 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que será encaminhada a moção 
bem como para os demais que infelizmente faleceram neste mês deixando registrado 
as homenagens desta casa a todos. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier 
de Miranda: Disse que esteve em conversa com a Senhora Irlene Reis com referência 
ao projeto da operação tapas buracos relativos a Copasa discutido na última reunião, 
ela informou que o projeto estava em andamento, mas existe uma ação judicial da 
Prefeitura contra a Copasa que está em fase de execução, onde a Copasa terá que 
tapar os buracos feitos por ela, por esse motivo não deram continuidade ao projeto 
mas qualquer novidade ela irá encaminhar por e-mail a esta casa. Esteve conversando 
com o Senhor José Luiz responsável pelo setor de obras a respeito do requerimento 
dos vereadores Francisco de Assis e Pedro Caetano que solicita rede de esgoto para 
a rua Herenice Gonçalves da Cruz, o mesmo informou que nenhum calçamento é 
feito sem que tenha rede de esgoto, que a rua tem uma continuidade ainda sem 
calçamento e nesta parte da rua existem fossas, que estava fazendo este 
esclarecimento porque foi um assunto discutido em reuniões passadas.  Palavra com 
o Vereador Pedro Gonçalves Caetano: O Vereador disse o esgoto a que se referiam 
no requerimento é para os moradores da rua de cima e que esse final de semana esteve 
local verificando. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: Agradeceu as manifestações dos vereadores por trazerem informações 
pertinentes. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que gostaria 
de agradecer novamente ao prefeito e aos funcionários que colocaram a iluminação 
referente a seu requerimento nº 106/2021 para a rua projetada que liga a Ezequiel 
Ribeiro e também cobrar que para que estendam a iluminação pois colocaram uma 
boa parte da rua, mas ficou faltando uma parte que certamente mais à frente deve ser 
deve ser colocado, mais uma vez disse que gostaria de deixar registrado seus 
agradecimentos. O presidente agradeceu a manifestação que ficará registrada nos 
anais desta casa e em vídeo. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O 
vereador disse que gostaria de levar ao conhecimento de todos os companheiros 
vereadores fatos que aconteceram na estrada do caranguejo na divisa de sua 
propriedade descendo para o Waguinho Garrucha. “Disse que  ele e seu meu genro 
conseguimos uma carreta de escória em Juiz de Fora que foi jogada no morro onde 
tinha um antigo mata-burro e de imediato comunicaram ao prefeito e pediram que 
passasse lá para espalhar porque foi uma carreta e não tiveram como espalhar, era 
uma carreta trucada e vieram  muita escória, que não sabe o que acontece pois a patrol 
passou no local por duas vezes para ir nos boiadeiros, passou tombando em cima dos 
montes de escórias e não tiveram coragem de abaixar a lâmina e espalhar os montes 
de escórias que não sabe porque isso está acontecendo, acha que é uma coisa que não 
precisava nem pedir porque se está na estrada o próprio patroleiro tinha que 
reconhecer que aquilo  era para espalhar e está  lá até hoje,  já passaram em cima para 
lá e para cá e não espalharam,  que acho um descaso muito grande,  não sabe se ele 
se sentiu ofendido por terem mandado jogar a escória na estrada, ou se  achou por 
bem que a gente que jogou é que tem que espalhar, não sabe se é isso pois o Prefeito 
muito pirracento, aquela estrada principal que vai para os netos estão sempre jogando 
cascalho pois o morro naquela saída é ruim demais e escorrega muito, já cansamos 
de pedir a ele jogasse pelo menos uns cinco caminhão de cascalho ele nunca jogou e 
agora  conseguiram essa carreta de escória e jogaram na estrada, a patrol passou no 
local por duas vezes e tem testemunha, mas não espalhou, acha isso um absurdo e 
quer perguntar ao Senhor Dionísio o que aconteceu pois pediu a ele que mandasse 
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espalhar, se a patrol não tivesse passado pelo local estava tudo bem, mas ela passou 
duas vezes em cima das escórias e não espalhou, isso não tem justificativa, que 
achava mesmo difícil mandarem a patrol só para espalhar aquilo mas passaram com 
ela no local para fazer um patrolamento na estrada nos boiadeiro, passou pelo local 
em tempo de  tombar e não tiveram coragem de espalhar as escórias, queria mostrar 
para os vereadores como que as coisas funcionam quando uma pessoa quer pirraçar 
a outra, que não acha que aqui tem que pirraçar nem fazer nada contra ninguém, 
porque não é ele que está sendo beneficiado, todos os que utilizam da estrada estão, 
que inclusive o Carlinhos filho do Moacir Germano passou em cima de um 
“murundu” e quase tombou seu caminhão, que não é uma falta de consideração com 
ele nem com seu genro, mas com todos utilizam aquela estrada  pois não é uma 
estrada particular, que tem acontecido coisas que o deixam revoltado mas  
infelizmente  é assim mesmo, que se você não abraçar a causa com o urso você acaba 
sendo um zero à esquerda, que como já disse não está fazendo nada para ele, o 
interesse é de todos e que está fazendo para o povo, que tornaria a repetir que acha 
um absurdo a máquina passar em cima das escorias e não espalhar”.   Palavra com 
o vereador Thárik Gouvêa Varotto:  Disse que gostaria cobrar novamente já que 
está se falando da zona rural, com referência a ponte existente no Jair do Juca no 
caranguejo, ponte importante para escoar a produção de leite e que faz muita falta aos 
produtores rurais e pessoas que passam pelo local.  Parabenizou o vereador Ivalto por 
estar se  importando com a população e ao mesmo tempo tentando arrumar uma 
maneira de melhorar para que as pessoas tenham melhores condições de trafegar pelo 
local,  como costuma dizer, tem que ir cobrando o executivo e ao mesmo tempo 
tentarem ajudar, comentou que anteriormente sempre carregava sacos com entulhos 
em seu carro para jogar na estrada do campestre, hoje nem tanto porque melhorou 
bastante, que em uma ida a Furtado de Campos havia um buraco na estrada e lembrou 
do saco de entulho e jogou no buraco, são certas coisas que podem fazer para 
beneficiar a população e a eles mesmos, que é muito importante tenham essa 
iniciativa, disse ao vereador Ivalto  que talvez voltem essa semana, viu que  realmente 
é preciso espalhar as escórias porque está perigoso,  seria muito bom se já estivesse 
devidamente espalhado para ajudar as pessoas que transitam pelo local e  devem 
torcer para que executivo veja e peça  as pessoas responsáveis para fazerem o serviço. 
Parabenizou pela iniciativa de conseguiram alguma coisa trazendo melhorias para o 
município. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: O vereador 
Disse que gostaria de falar sobre dois assuntos.  Com relação a justa  reclamação do 
vereador Ivalto a respeito do talvez erro de comunicação,  que o vereador teve as 
melhores intenções mas  poderia ter informado antes que iria  jogar as escória pois  
talvez o município tenha um planejamento de serviço,  mas como disse o vereador a 
máquina passou pelo local duas vezes, então  faltou um pouco de boa vontade pois 
não custava nada quebrar esse protocolo com um serviço que talvez em questão de 
meia hora estivesse resolvido, e todos deveriam cobrar do executivo para que esse 
serviço seja feito para o benefício de todos. Disse ter sido bem lembrado a moção de 
pesar pelo amigo Francisco Monteiro mais conhecido como Chico Monteiro que foi 
um cidadão impar e que só beneficiou esta terra acreditando ou não nas suas curas ou 
na sua crença esse cidadão trouxe  para Rio Novo em quase vinte anos é imensurável, 
o número de pessoas que ele trazia mensalmente e que enchia hotéis e restaurantes e 
movimentava a economia do município, disse ainda que foi dar o último adeus a ele 
no cemitério municipal e o prefeito também estava no velório, sugeriu que pensassem 
em uma maneira de homenageá-lo, porque ele gostava tanto de Rio Novo  que quis 
encerrar seus dias nesta terra, que a equipe que trabalhava com ele quer continuar 
aqui com o trabalho de ajuda e segundo a crença deles estão aguardando o espirito 
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indicar alguém para receber o espirito de Dr. Fritz, que precisam achar uma forma de 
homenageá-lo e não perderem esse vínculo com essa associação que trouxe tantos 
benefício, disse ainda que conhece muitas pessoas que foram curadas pelo Dr. Fritz 
através do Chico Monteiro, e que se solidariza com o todas as famílias que perderam 
seus entes durante essa pandemia, não só pelo Covid como por outras enfermidade.   
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse 
apresente Ata.  
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