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            ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1561/2021 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11 junho de 2021. 

  
Aos 11 (onze) dias do mês de junho 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, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano 
e Thárik Gouvêa Varotto. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal. Colocou em discussão a atas nº 1557/2021. Palavra com o vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: Disse que iria se abster de votar porque a ata é da sessão do dia 12 de 
maio hoje é dia 11 de junho e já faz quase um mês, que gosta de ler tudo que assina e não 
deu tempo de ler, que a princípio esteve olhando e tem alguns erros, comunicou com a 
funcionária Déa mas não teve o tempo necessário para ler e lembrar o que foi falado,  
pediu a presidente que olhasse essa situação  porque acha muito tempo para estar fazendo 
uma ata, que não sabe qual a disponibilidade de tempo da pessoa que faz mas acha muito 
tempo estarem votando uma ata de um mês atrás. Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Disse ao vereador Thárik Varotto que infelizmente a 
mesma pessoa que faz a ata é a mesma que faz os requerimentos e outro tramites 
administrativos juntamente com a Senhora Eliana Duprat, as atas estão ficando muito 
extensas, as reuniões estão muito extensas, e uma reunião de três horas é no mínimo uns 
dez dias para conseguir fazer pois ela tem que atender telefone, atender os vereadores e 
outros coisas, mas se é esse o problemas retiraria a ata da pauta para que o vereador tivesse 
tempo de ler e na próxima sessão colocaria novamente  para votação. O Vereador Thárik 
concordou, a ata foi retira da pauta e o presidente deu seguimento a sessão pedindo que 
todos ficassem de pé para ouvirem o Hino Nacional. A seguir o Presidente solicitou que 
se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei 003/2021 do 
Legislativo “Dispõe sobre denominação de logradouro público” - Autor: Jordão de 
Amorim Ferreira - 2- Projeto de Lei 004/2021 do Legislativo – “Dispõe o uso 
obrigatório de crachás de identificação pelos servidores públicos” Autor: Thárik Gouvêa 
Varotto. 3- Parecer Jurídico Projeto de Lei 004/2021 do Legislativo: Parecer Jurídico 
nº 28/2021 Referência: Projeto de lei que dispõe sobre o uso obrigatório de crachás de 
identificação pelos servidores públicos. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autoria: Thárik 
Varotto 1- RELATÓRIO Foi encaminhado a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis para 
emissão de parecer, o Projeto de Lei que dispõe sobre o uso obrigatório de crachás de 
identificação pelos servidores públicos, de autoria do Vereador Thárik Varotto. É o sucinto 
relatório. Passo a análise jurídica. 11- ANÁLISE JURÍDICA 2.1. Da Competência, 
Iniciativa e Legalidade. o projeto versa sobre matérias de competência do Município em 
face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso I da Constituição Federal 
e no artigo 10, inciso I da Lei Orgânica Municipal. Sem delongas, percebo que quanto a 



 

4329 
 

 
 

competência, iniciativa e legalidade a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j., pela 
regularidade formal do projeto, pois se encontram juridicamente aptos para tramitação 
nesta Casa de Leis. 2.2. Do Quórum e Procedimento Para aprovação do Projeto de Lei nº• 
004/2021 será necessário o voto favorável da MAIORIA ABSOLUTA, ou seja, 6 (seis) 
votos dos membros da Câmara, considerando que a matéria é aquela prevista no art. 34, 
parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal. Ê importante ressaltar que o Presidente da Mesa 
Diretora também votará em projetos de lei com quorum por maioria absoluta, nos termos 
do artigo 35 do Regimento Interno. 111 - CONCLUSÃO Diante de todo exposto, do ponto de 
vista de constitucionalidade, juridicidade a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j. pela 
viabilidade técnica do Projeto. No que tange ao mérito, a Assessoria 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, 28 de maio de 2021. Daniele Sobral de Mello -OAB/MG 172.862 Assessora 
Jurídica. 4- Projeto de Lei 005/2021 do Legislativo “Dá denominação de Logradouro 
Público e determina outras providências”. Autor: Francisco de Assis da Cruz. 5-
Indicação 002/2021 – Autoria: Daniel Geraldo Dias Senhor presidente, O vereador 
signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe confere o 
Art.109 do regimento interno, solicito à vossa Excelência que seja submetida a presente 
indicação para apreciação do Plenário e se aprovada se envie ofício ao Sr. Ormeu Rabello, 
Digníssimo Prefeito Municipal, Indicando-lhe: Que seja tomadas as medidas necessárias 
com relação à 2 ( duas) árvores que estão colocando em risco a residência do Sr. Onair e 
de sua família, as referidas arvores estão localizadas no final da Rua Clóvis Dias com a 
Rua Dona Vera da Boa Morte dos Santos.  Justificativa:   Procurado pelo Sr. Onair, o 
mesmo relatou q por várias vezes veio a Prefeitura pedir providências e que infelizmente 
até o momento não foi atendido. Temendo que no próximo verão ocorra chuvas 
acompanhadas de ventos fortes, colocando assim em risco o patrimônio e principalmente 
a vida dessa família. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 9 de junho de 2021. Daniel 
Geraldo Dias. 6- Requerimento nº 207/2021 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, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal 
a seguinte solicitação:  -Requer providências quanto a subida para a capela mortuária. 
Justificativa: Procurador por munícipes que reclamaram da dificuldade de acesso a 
capela mortuária devido a subida ser muito íngreme. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 
30 de maio de 2021. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 7- Requerimento 
nº 208/2021. 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, requer, ouvida a 
Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Requer a 
volta do grupo antitabagismo no município. Justificativa: Apesar de serem amplamente 
conhecidos os prejuízos do fumo à saúde, o mesmo persiste como uma das principais 
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causas de morte no mundo.  Os grupos de antitabagismo é uma medida eficaz na 
diminuição do número de usuários crônicos do tabaco, possibilita uma abordagem 
coletiva e valoriza as necessidades individuais. O trabalho do grupo antitabagismo é de 
extrema importância para a população.  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 30 de maio 
de 2021. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 8- Requerimento nº 
209/2021. 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 estudada a possibilidade de revisão no valor das diárias dos motoristas do 
município.  Justificativa:  O valor atual da diária está bastante defasado, não cobrindo os 
gastos da viagem. Sala das Sessões “Messias Lopes”31de maio de 2021.Pedro Gonçalves 
Caetano - Vereador Proponente.  9- Requerimento nº 210/2021. Autor: Tharik Gouvêa 
Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e 
na forma do Regimento Interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo 
Municipal a seguinte solicitação:  Vem requerer ligação de esgoto e água em todas as 
casas localizadas a Rua da Linha no Distrito de Furtado de Campos, assim como reforma 
na residência da Sra. Sônia Reigina Souza. Justificativa:A maioria dos moradores não 
tem água encanada em suas casas, o esgoto não está ligado à rede, o que causa vários 
problemas, muitos deles sérios e que comprometem a saúde. A residência da moradora 
encontra-se muito ruim, precisando de melhorias em várias partes, inclusive no telhado. 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 10 de junho 2021. Tharik Gouvêa Varotto-Vereador 
Proponente. 10-Requerimento nº 211/2021 Autor: Tharik Gouvêa Varotto. Ao Exmo. 
Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento 
Interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte 
solicitação:  Vem requerer a reforma da residência do Sr. Carlos Heleno Penido, 
conhecido como Carlinho, localizada no Distrito de Furtado de Campos à Rua Manoel 
Rodrigues Torres e demais serviços que atendam ao seu completo funcionamento. 
Justificativa: A residência encontra-se em estado crítico, deplorável, correndo risco de 
desabar e colocando a vida do morador em risco. Portanto, fica notória a necessidade do 
atendimento, já que o morador não dispõe das mínimas condições de realizar tais 
melhorias. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 10 de junho de 2021. Tharik Gouvêa 
Varotto-Vereador Proponente. 11- Requerimento nº 212/2021. Autor: Tharik Gouvêa 
Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e 
na forma do Regimento Interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo 
Municipal a seguinte solicitação: Vem requerer a colocação de 2 (dois) postes com 
iluminação na Rua Vera Lúcia Boa Morte (Bairro Casa Blanca), sendo 01 (um) na esquina 
com a Rua Clóvis Dias e o outro mais abaixo. Justificativa: Essa parte da rua encontra-
se muito escura, oferecendo muitos riscos aos moradores e aqueles que transitam pelo 
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local. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 10 de junho de 2021. Tharik Gouvêa Varotto-
Vereador Proponente 12- Requerimento nº 213/2021. Autor: Tharik Gouvêa Varotto. 
Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma 
do Regimento Interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo 
Municipal a seguinte solicitação: Vem reiterar o requerimento de n° 090/2021, o qual 
pede providências quanto a rede de esgoto, serviço de abastecimento de água, calçamento 
e iluminação na Rua Projetada que faz interseção com a Rua Pereira da Silva, n°77. Sala 
das Sessões “Messias Lopes”, 10 de junho de 2021. Tharik Gouvêa Varotto-Vereador 
Proponente. 13- Requerimento nº 214/2021 Autor: Tharik Gouvêa Varotto. Ao Exmo. 
Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento 
Interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte 
solicitação:  Vem requerer a colocação de postes com Iluminação, partindo do local que 
ainda não dispõe até a entrada do sítio do Sr. Francisco Mello (Chiquinho da Mega Sys), 
situado na estrada do Calixto. Justificativa:  A referida iluminação irá beneficiar a um 
grande número de pessoas que moram nessa área e que correm riscos devido a escuridão 
do referido local. Cito aqui alguns residentes: Cirinho, Miltinho, Marina, Tico, Leonardo, 
Ted, Leandro, Germaninho, Carlinho do Moacir, entre outros. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 10 de junho de 2021. Tharik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente.  14-
Requerimento nº 215/2021. 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 tubulão na estrada do São 
Francisco em substituição a ponte existe. Justificativa: A substituição da ponte pelo 
tubulão irá ajudar na segurança e na conservação, pois, tem maior durabilidade que a 
ponte de madeira que sofre desgaste devido ao sol, a chuva e o excesso de peso.  Sala das 
Sessões “Messias Lopes” 09 de junho de 2021. Eduardo Luiz Xavier de Miranda 
Vereador Proponente. 15- Requerimento nº 216/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz. 
À Câmara Municipal de Rio Novo. Ref.: MOÇÃO DE APLAUSO. O vereador que abaixo 
subscreve requer à Mesa Diretora desta Câmara que, após apreciação do plenário, seja 
enviada MOÇÃO DE APLAUSO aos membros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais: Sargento BM Maykon Felipe Barros Mattos,  2º Sargento Rodrigo Pereira Fraga, 
Soldado Gabriel Lanziano Faria de Carvalho, Soldado Hiago Fernandes Costa, aos 
funcionários da Prefeitura Municipal de Rio Novo: Rodrigo Augusto de Souza Farias, 
Fábio Rosa Pacheco e Gislene Aparecida Ferreira Dias e ao Senhor Sebastião da Silva 
Cunha cidadão rionovense, pelo brilhante e incansável trabalho realizado nas buscas por  
Gyslaine Luiz de Souza que se encontrava desaparecida desde o último domingo dia 06 
de junho, e hoje graças a Deus e a essas pessoas ela foi encontrada, está bem e junto de 
seus familiares . Sala das Sessões “Messias Lopes” 10 de junho de 2021. Francisco de 
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Assis da Cruz - Vereador Proponente. 16-Requerimento nº 217/2021. Autor: Francisco 
de Assis da Cruz. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Guilherme de 
Souza Nogueira.  O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental, seja enviada, ao Banco do Brasil, a solicitação abaixo: - Solicita que o Banco 
do Brasil, providencie aumento do horário de funcionamento de seus serviços internos 
em dia de pagamento dos servidores Públicos da cidade de Rio Novo-MG. Justificativa: 
“O pedido se justifica, uma vez que, a redução do horário de funcionamento do Banco do 
Brasil, que é o local de recebimento dos proventos dos servidores Públicos da cidade de 
Rio Novo-MG, acaba por acarretar aglomeração no dia recebimento, o que acaba por 
gerar efeito reverso ao pretendido com a redução do horário de funcionamento do banco, 
vez que, todos os funcionários recebem no mesmo dia, o que acaba gerando aglomeração 
no local de recebimento, e aumenta o risco de propagação do Corona Vírus. Rio 
Novo/MG, 10 de junho de 2021. Vereador Proponente: Francisco de Assis da cruz. 
ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei 003/2021 do Legislativo “Dispõe sobre 
denominação de logradouro público” - Autor: Jordão de Amorim Ferreira - Colocado em 
primeira discussão. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Usou a 
palavra para dizer que essa é uma pequena homenagem ao Professor João, pessoa que 
teve o prazer de conhecer, sempre foi homenageado na Escola Olímpio Araújo onde 
lecionou por cinco anos, e nesses cinco anos consecutivos foi homenageado como o 
melhor professor, disse ainda que a família não pode comparecer hoje, mas acredita que 
virão na próxima sexta-feira caso o projeto seja aprovado e contava com o voto de todos. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador Jordão pela 
homenagem, disse não ter entendido onde é rua indicada. Palavra com o Vereador 
Jordão de Amorim Ferreira: Explicou ao vereador Thárik que a rua dá início na casa 
do Tonhão e finaliza no escadão que sai na Rua Evaristo Braga, é uma rua que foi criada 
para dar acesso ao loteamento que está sendo criado. Colocado em primeira e única 
votação. Aprovado por unanimidade. 2- Projeto de Lei 004/2021 do Legislativo – 
“Dispõe o uso obrigatório de crachás de identificação pelos servidores públicos” Autor: 
Thárik Gouvêa Varotto.  O presidente encaminhou o projeto para a Comissão de Justiça 
e Redação Final para emissão de parecer. Em seguida esclareceu que a diferença entre 
este projeto e os projetos 003/2021 e 005/2021. 3-Projeto de Lei 005/2021 do 
Legislativo “Dá denominação de Logradouro Público e determina outras providências”. 
Colocado em primeira discussão. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: 
O vereador justificou a homenagem dizendo que o Senhor Geraldo Cabecinha como era 
conhecido, sempre foi uma pessoa integra e estava sempre pronto a ajudar as pessoas, 
além de ter servido a prefeitura por longos anos, solicitou que fosse feia a correção no 
projeto, onde consta 2018 é 2021 e o Bairro é Nova Aurora e não Bairro Renascer.  O 
presidente disse que as alterações serão feitas. Palavra com o Vereador Allan Martins 
Dutra Borges: Parabenizou o vereador proponente pela homenagem, a qual considera 
justíssima, agradeceu por citação ao seu saudoso pai que sempre contribuiu muito para o 
município e ficava muito orgulhoso quando ele era lembrado. Colocado em primeira 
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votação. Aprovado por unanimidade. 4- Indicação 02/2021 Autor Daniel Geraldo Dias. 
Colocada em primeira e única discussão e votação Aprovado por unanimidade.  5 - 
Requerimento 207/2021: Autor: Jordão de Amorim Ferreira.  Colocado em primeira e 
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 6- Requerimento 208/2021. 
Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que no último dia 30(trina) foi o 
Dia Internacional de Combate ao Tabaco, e decidiu refazer esse requerimento, que a 
prefeitura possui kit’s de adesivos e medicamentos para o combate ao tabagismo, que 
vieram destinado a esses grupos, que esteve com o grupo NASF que disseram que 
pararam por conta da pandemia mas deve haver uma forma de voltarem o grupo, que 
tiveram informações que em mandatos passados esses medicamentos estavam no 
município, venceram e foi tudo para o lixo, perdendo a oportunidade de tirar várias 
pessoas desse vício, é um trabalho importante e a Secretaria de Saúde juntamente com o 
NASF poderiam  se empenhar para reativar o grupo. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador Jordão pelo importante requerimento, que 
vêem tantas pessoas que talvez não saiam do vício do cigarro devido à falta de campanhas, 
esses medicamentos são importantes para auxiliar as pessoas a largarem o fumo, que 
estamos em uma pandemia onde a doença afeta o pulmão, que apresentou na faculdade 
um trabalho onde disse que as pessoas só dão valor as coisas quando elas fazem realmente 
sentido em suas vidas, e isso é verdade, as pessoas as vezes conhece um pessoa que teve 
enfisema ou que até faleceu, mas acha que com ela não irá acontecer, é importante que a 
cidade promova campanhas como a que realizaram de segurança no transito, parabenizou 
mais uma vez e pediu permissão para assinar o requerimento. O Presidente também pediu 
permissão para assinar o requerimento, o vereador proponente disse que a permissão 
estava dada para todos que quisessem assinar. Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade. 7- Requerimento 209/2021 Autor: Pedro Gonçalves 
Caetano. Colocado em primeira e única discussão.  Palavra com o Vereador Pedro 
Gonçalves Caetano: Disse que o valor está muito defasado, sem reajuste há uns dois 
anos, a diária é R$16.00 (dezesseis reais), hoje um marmitex em Juiz de Fora custa em 
média R$15,00 (quinze reais) e uma água R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos) sem 
falar o cafezinho, o valor da diária não supre as necessidades básicas.  Palavra com o 
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Pediu permissão ao vereador para 
assinar com ele o requerimento, disse ser um assunto que discutiram dias atrás, que 
concordava que o valor é baixo e tudo subiu muito de preço, comentou que quando foi  
secretário de saúde em 2017 o valor já era este, para Belo Horizonte a diária era R$80,00 
(oitenta reais) e também é um valor baixo em relação as despesas,  espera que o poder 
executivo possa está estudando para viabilizar essa solicitação. Colocado em primeira e 
única votação. Aprovado por unanimidade.  8- Requerimento 210/2021 Autor Thárik 
Varotto. Colocada em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto:  Disse estar indo muito ao Distrito de Furtado de Campos, “ em uma 
dessas idas na campanha de doação de alimentos  me deparei com esgoto a céu aberto na 
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rua e crianças brincando em torno desse esgoto,  resolvi fazer um vídeo nos locais que fui 
para mostrar a população e assim fortalecer que realmente há necessidade de atender essas 
pessoas; apesar de constar em alguns documentos que foi feito a rede de esgoto, a manilha 
está lá mas não foi ligado,  então assim,  não adianta nada ter a manilha e não ter o esgoto 
ligado, a casa dela está muito precária, é  preciso que a  prefeitura mande o responsável 
pelo setor de obras para avaliar, a pessoa realmente é muito humilde e não tem condição 
de fazer os reparos e as melhorias, o telhado está bem precário,  estive conversando com 
o vereador Francisco e ele tem conhecimento,  tem três crianças que moram junto com 
ela, são obras que tem que ter uma certa rapidez porque daqui a pouco já começam as 
chuvas e fica difícil dos pedreiros trabalharem porque em dia de chuva não conseguem 
trabalhar,  ela falou que estão ficando todos espremidos num cômodo só, que no outro 
está fazendo muito frio quando cai o sereno devido  aos buracos e  as crianças não gostam 
de ficar lá porque sentem  medo,  então fiz o vídeo, não sei se algum de vocês viu o vídeo, 
não é agressivo para meter o pau é um vídeo só para informar que há necessidade de 
atender essas pessoas,  são pessoas que merecem então eu aguardo as providências e o 
pronto atendimento pois tenho certeza que a prefeitura irá atender”. Palavra com o 
Vereador Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o vereador Thárik e disse que na 
última segunda-feira  esteve no distrito de Furtado de Campos, para transmitir um recado 
e olhar a casa da Dona Sonia Regina, que realmente a casa dela necessita urgente de 
reparos,  que explicou para ela o que precisa ser feito para dar entrada com o pedido no 
CRAS e seja tomada as devidas providência, tem certeza que ela será atendia,  pediu 
permissão ao vereador Thárik para assinar com ele o requerimento. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Concedeu permissão para que não só o vereador 
Francisco assine como também os demais se quiserem. Disse que havia esquecido de 
dizer que fez o vídeo porque há uma burocracia muito grande,  sabe que a parte 
burocrática tem que ser feita, mas desde que vejam a real necessidade da pessoal, ela é 
carente e não tem condições de reformar a casa, é preciso que haja uma agilidade no 
processo, é  complicado quando a pessoa não tem ninguém para auxiliá-la, disse ainda 
quando chegou lá ela ficou feliz e disse “Que bom que você vai pedir pra mim”, que disse 
a ela que iria pedira mas não sabia se iria conseguir, mas está certo de que a   prefeitura  
irá atende-la, pois ela necessita. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade.  9- Requerimento 211/2021: Autor: Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O 
vereador disse que esses  dias o Senhor Carlinhos lhe falou que houve uma movimentação 
no barranco em sua residência e com isso  o padrão de luz ficou um pouco caído e ficou 
sem iluminação. A casa  tem risco de desabar, que água ele busca em um posso, a casa 
não tem água encanada, que os reparos que precisam ser feito é uma obra barata, ele 
precisa e a prefeitura dispõe de recurso para esta ajudando tanto na parte de pessoal quanto 
na parte de material, que essa é  outra casa que precisa de reparos e que tem certeza que 
a prefeitura irá atender o requerimento. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra 
Borges: Se dirigiu ao Vereador Thárik e disse o vê imbuído nos melhores propósitos e 
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que ele está cumprindo bem o papel dele nestas questões dos mais carentes e humildes, 
que o município esbarra na falta de recurso,  que não é só o município de Rio Novo mas 
todos os municípios  do Brasil, que Rio Novo tem vários problemas e em diversos locais 
e é preciso procurar um solução,  que seu saudoso pai esteve à frente do executivo, assim 
como o pai do dele, pessoal a qual admira  muito, que eles sentiram o que é trabalhar com 
pouco recurso, que para o município poder atender todas essas demandas é preciso que 
busquem recursos, não só o executivo mas o legislativo também, que todos os vereadores 
podem ter seus  representantes, acredita que o vereador tenha contato com algum 
deputado para quem possa requerer recursos, hoje as redes sociais oferecem um meio de 
divulgação, que é sim do vereador o papel de cobrar e de  fiscalizador, mas fica  parecendo 
que se o município atender, e deve atender, e acha que é mais que jutos atender caso tenha 
recurso para tal, e se conseguir fazer  foi vereador tal que conseguiu, disse ao vereador 
que a partir do momento que ele traz a demanda,  poderia de alguma forma buscar uma 
solução, buscar recurso, desta forma  será o primeiro a parabenizá-lo pela sua luta,  e 
estará também de forma pratica ajudando o município, disse que tem um mês que está 
nesta casa e deu entrada em um único requerimento, mas que nesses 60 dias o município 
através de seus conhecimento políticos e sem compromisso com nenhum deputado irá 
receber R$300.000,00 (trezentos mil reais) para a construção de uma quadra  no bairro 
Água Branca e outra no Bairro Santa Clara, que não fez nenhum compromisso com 
deputado, somente com os seus conhecimento o recurso já está em andamento, que aqui 
são nove vereadores, se cada um através de seus contatos a cada ano conseguissem R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) no final do mandato seria mais de R$10.000.000,00 (dez 
milhões de reais), e que o vereador também tem influência para isso, é de família de 
homens públicos que contribuíram muito por Rio Novo e que deveriam somar, o vereador 
tem o papel de cobrar que e fiscalizar,  mas tem também o  papel de buscar recursos, e 
tem certeza que qualquer demanda, qualquer recurso que vier para o município o prefeito 
estará de portas abertas para receber, independente de questões pessoais ou políticas, que 
deixa aqui seu questionamento, está aqui minha cobrança mas também minha 
contribuição.  Parabenizou o vereador Thárik pelas suas atitudes. Palavra como 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Agradeceu ao vereador Allan Borges pelos elogios, 
disse que concorda com muitas coisa que dita pelo vereador, inclusive sobre buscar 
recurso para o município,  mas tem coisas que não pode concordar, que sua menor 
preocupação é falarem que foi ele quem arrumou, que foi ele quem correu atrás, disse ao 
vereador Allan  que ele fosse morar com o senhor Carlinhos, que o vereador morava em 
uma casa boa, assim como ele todos desta casa moravam, que o vereador não sabia o que 
era morar em uma casa ruim, ele quando criança tinha vários amigos que trabalhavam na 
roça e sabe o que é isso, que poderia aos domingos estar em casa assistindo jogo, que os 
finais de semana é quando está mais livre, ou então a noite, que a noite também tem ido 
em vários locais para olhar o que as pessoas querem, quer é ajudar as pessoas que 
realmente precisam, que se houver economia de um prego, olhar onde comprar,  o valor, 
e não ficar escolhendo onde quer comprar e fazer um apanhado de preço sabe que dá para 
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fazer muita coisa, que é uma obra muito barata e o município dispõe de recurso,  disse ao 
vereador que ele começasse a fazer o que ele está fazendo, que vá ver do que as pessoas 
tem necessidade, não tem  prova mas o que se ouve falar é que muita gente foi ajudada e 
tem casa boa, pessoa tem condição até melhor que a dele foi ajudada e questionou se  o 
“cara que não tem nenhuma condição não vai ser ajudado” , mais uma vez disse que o 
que está menos preocupado é se vão falar que ajudou, igual o requerimento do seu amigo 
Vereador Eduardo Miranda, sobre a ponte do São Francisco que está na pauta,  que ele já 
fez requerimento, já cobrou, já reiterou, no dia 30 de março conversou com o prefeito 
sobre o tubulão que havia pedido no primeiro requerimento, que as pessoas estão 
passando e os pregos estão subindo, que chegou a furar até pneu de carro, que no seu 
vídeo não está “metendo o pau”, está pedindo as coisas porque sabe que o município tem 
condições, que se fez para muitos que não precisavam vai ter que fazer para o Senhor 
Carlinhos, nem que tenha que ir no Ministério Público, mas vai ter que fazer, que é um 
absurdo ver uma pessoa naquela situação  e não ter ajuda do poder público, pode ter ajuda 
para todo mundo  mas primeiro tem que ter critério, priorizar quem realmente precisa,  
porque chega uma hora que não tem dinheiro, e não tem porque atendeu quem não 
precisava,  que está cansado de ver isso e em Rio Novo todo mundo sabe, sugeriu ao 
vereador Allan que vá rodar também, vá na casa de quem é pobre, disse que fica muito 
fácil ficar  no “bem quentinho, no lugar lá sentadinho” e não olhar para a população, e 
quando chegar a eleição vai lá pedir um voto e dizer que vai correr atrás, que todos corram 
atrás e cada um faça sua parte, disse ainda que pelo menos foi  o Thárik que pediu, a 
prefeitura arrumou mas foi o Tharik que pediu porque viu a necessidade, o senhor 
Carlinhos é uma pessoa simples e trabalhadora pelo que conversou com as pessoas, ele 
disse que tinha um tempão que estava pedindo, falaram que iam lá arrumar a casa há anos 
atrás e estava do mesmo jeito, havia visitando ele antes e esperou mais uns dois meses e 
nada foi feito, agradeceu mais uma vez ao vereador Allan pelos elogios,  que acha que 
está certo em falar para procurarem recurso, pois a cidade realmente precisa, mas no que 
se refere a sair pedindo, disse que se foi arrumado para muitas pessoas que não 
precisavam, terá que arrumar também para quem precisa,  que  preciso ter critério, 
verificar se a pessoas tem um teto e se tem condições financeira para arrumar o telhado, 
colocar piso é outra coisa, que tenha critério para atender as pessoas. Colocado em 
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade.  10- Requerimento 212/2021. 
Autor: Thárik Varotto.  Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Solicitou que fosse feita uma alteração no 
requerimento, a autoria é dele e do Vereador Daniel Dias, são cinco postes com 
iluminação no Bairro Casa Blanca, dois na rua Vera Lúcia Boa Morte sendo um na 
esquina com a rua Clovis Dias, os outros 3 na rua Clovis Dias. O Presidente disse que 
colocaria em votação e pedirá para ser feito a modificação. Colocado em primeira e única 
votação Aprovado por unanimidade.  11- Requerimento 213/2021 Autor: Tharik Gouvêa 
Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto. Disse que o referido local é um loteamento novo, que em requerimento 
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anterior havia pedido mais coisas, mas a morada Zenilda está precisando que faça uma 
raspagem no local e construção do  meio fio porque a Energisa não coloca poste sem ter 
meio fio, ela está com a casa pronta para morar e quer se mudar para sair do aluguel e 
espera que a prefeitura atenda o pedido. Colocado em primeira e única votação Aprovado 
por unanimidade. 12- Requerimento 214/2021 Autor: Tharik Gouvêa Varotto Colocado 
em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: 
Pediu para assinar o requerimento, pois havia feito o pedido para instalação de poste com 
braço de luz até a cachoeira do Calixto no início do ano. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto. Permitiu que o vereador Jordão Amorim assinasse o requerimento, 
disse que realmente o local precisa de iluminação, inclusive o vereador Eduardo passa 
todos os dias para ir para casa, a iluminação melhoria muito para quem utiliza aquela 
estrada. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 13- 
Requerimento 215/2021 Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira 
e única discussão. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse 
que há uns 10 dias a prefeitura conseguiu através do deputado José Guilherme mais um 
tubulão, e como na legislatura passada era constante os pedidos para aquela região, 
gostaria que fosse indicado esse local para a instalação desse tubulão, Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o vereador Eduardo Miranda  e pediu 
para assinar com ele o requerimento, disse que inclusivo o vereador Jordão Amorim pediu 
para assinar seu requerimento pois foi onde a Cristina Rinco sofreu um acidente. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 14- Requerimento 
2016/2021 Autor: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz:  Disse que o desaparecimento 
da Gylaine foi muito sofrido não só para os familiares com para a população que se 
mobilizou em orações, e graças a Deus e ao empenho dessa equipe o resgate foi bem 
sucedido, que contaram também com a ajuda de municípios vizinhos na divulgação. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o vereador Francisco 
pela requerimento, disse que o desaparecimento dela deixou todos muito tristes e 
preocupados, e no dia que estava indo de Furtado de Campos, parou com  os familiares 
do senhor Sebastião guarda chave como é conhecido e conversou com o Washington e 
perguntou se por acaso não havia visto a Gyslaine e ele me disse que o corpo de bombeiros 
tinha ido lá, disse que ficou sabendo que quem avistou primeiro a Gyslaine foi o Sebastião 
guarda chave que é o canoeiro nas canoagens de Nossa Senhora Aparecida e foi iluminado 
para que pudesse vê-la, que ela já passou por exames e está bem. Palavra com o 
Vereador Francisco de Assis da Cruz: O vereador usou a palavra para disponibilizar o 
requerimento para todos os vereadores assinarem e pediu a mesa diretora que marque um 
dia para que os homenageados possam vir a esta casa receber a moção. Colocado em 
primeiro e única votação. Aprovado por unanimidade. 15- Requerimento 2017/2021 
Autor: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade. Antes de dar início a palavra livre o presidente informou que 
no dia 25/06/2021 a Lei de Diretrizes Orçamentária  será colocada em pauta para duas 
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votações, lembrou aos vereadores que por se tratar da Lei Orçamentaria todas as 
comissões precisam emitir parecer, pediu que o presidente de cada comissão convoque 
seus membros para emitirem o parecer, lembrou também ao Presidente da Comissão de 
Legislação Justiça e Redação Final quanto ao parecer do Projeto de Lei 004/2021 de 
autoria do Vereador Thárik Varotto. Informou ainda que a casa recebeu os seguintes 
ofícios: Secretária Municipal de Educação Senhora Luciana Gonçalves Borges que 
responde ao requerimento nº 194/2021 do Vereador Thárik Gouvêa Varotto; Ofício nº 
25/2021 do Secretário Municipal de Saúde Senhor Pablo Carpanez, que responde o 
requerimento nº 128/2021, também do Secretário de Saúde ofício que responde ao 
requerimento verbal de 03 de abril do corrente ano e Ofício que responde ao requerimento 
nº 166/2021; Ofício do gabinete do prefeito que responde requerimentos dos nobres edis. 
Informou que a secretaria entrará em contato com os vereadores para ver quem tem 
interesse que seja confeccionada a carteira institucional.  PALAVRA LIVRE: Palavra 
com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: O vereador usou a palavra para comentar 
quanto ao falecimento da Senhora Vanilda Gonçalves de Castro, que merece todas as 
homenagens desta casa e também do executivo e gostaria de solicitar que seja 
encaminhado a família uma moção de pesar, e sugeriu o nome dela para o distrito 
industrial, ela era uma empresária de sucesso que gerava muitos empregos e sempre 
ajudou as entidades do município. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira: Disse ser realmente é uma perda lamentável e desejou que Deus 
conforte o coração de todos os familiares. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: O Vereador usou a palavra para convocar os membros da Comissão de 
Legislação Justiça e Redação Final para reunião na próxima Terça-Feira às 17hs para 
deliberarem parece para a Lei Orçamentária e  Projeto de Lei 004/2021, disse ainda que 
no dia 09 o deputado Euclydes Pettersen lhe enviou uma mensagem com um comunicado  
de pagamento de emenda no valor de R$ 368.761,00 (trezentos e sessenta e oito mil 
setecentos e sessenta e um reis) que é a segunda e última parcela da verba destina para 
construção e reforma de praças, foi um comprimisso firmado por ele com o prefeito 
Ormeu Rabello juntamente com um grupo de vereadores da casa. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto:  Informou que conseguiu entrar em contato com o 
Deputado Noraldino Junior, que inclusive conversou com o diretor geral do castramóvel 
e com a diretora do castramóvel que atende a esta região, a data deve ser marcada em 
breve, mas possivelmente será no mês de agosto, que será preciso um grupo de pessoas 
para cuidar dos cachorros de rua por alguns dias e de um espaço para colocá-los, que 
depois irá conversar com o prefeito Ormeu para ver o que a prefeitura pode disponibilizar, 
que pretendem fazer uma ampla divulgação para que tenham existo e consigam cumpri o 
propósito. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O Vereador 
usou a palavra para justificar sua pouco presença aqui nesta casa nos últimos dias, mas 
tem passado por problemas de saúde, mas o que dá para resolver por telefone ele tem 
feito. O presidente desejou melhoras ao vereador Eduardo Miranda. Palavra com o 
Vereador Francisco de Assis da Cruz:  Disse que gostaria de deixar registrado em ata 
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o seu agradecimento ao prefeito Ormeu Rabello por atender ao requerimento 101/2021 
que trata da reforma do banheiro para os funcionários, agradeceu também a mesa diretora 
por ter feito a moção que irá entregar em mãos aos policiais. O Presidente disse que a 
mesa diretora está à disposição para todos os vereadores. Palavra com o Vereador 
Thárik Gouvêa Varotto: O vereador fez uso da palavra para parabenizar o vereador 
Allan Borges por ter se lembrado da Senhora Vanilda, que lamentava sua morte e gostaria 
de deixar aqui registrado seus sinceros sentimentos a toda família. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata. 
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