ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1562/2021
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 18 junho de 2021.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2021, às 19:08:hs (dezenove horas e oito
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Guilherme de
Souza Nogueira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel
Geraldo Dias, 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. Ausente o Vereador Allan Martins Dutra Borges. O Presidente
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Em seguida colocou em
discussão e votação a ata nº 1557/2021. Aprovada por unanimidade dos vereadores
presentes. Justificou a ausência do Vereador Allan Martins Dutra Borges por questões
médicas. A seguir o Presidente solicitou que o Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda 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 005/2021 do Legislativo “Dá
denominação de Logradouro Público e determina outras providências”. Autor:
Francisco de Assis da Cruz. 3- Projeto de Lei 013/2021 do Executivo “Autoriza
Concessão de Uso de Terreno de propriedade do Município, para fins que menciona”.
4-Parecer Jurídico ao Projeto de Lei 013/2021:Parecer Jurídico n 029/2021 Referência:
Projeto de lei nº 013/2021 Autoria: Executivo Municipal Ementa: "Autoriza a
concessão do direito real de uso de Imóvel de propriedade do Município" IRELATÓRIO Foi encaminhado a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis para
emissão de parecer, o Projeto de Lei de número 013/2021 de 15 de junho de2021, de
autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo autorizar a cessão do real de uso dos
imóveis a seguir descritos: Lote 11 de área 749,54 m2, localizado na Rua Paulo Xavier
Paes, em Rio Novo- MG, para a empresa José Geraldo Ribeiro Emiliano, inscrita no
CNPJ nº 33.950.509/0001-54, Lote 13 de área 449,27 m2, localizado na Rua Paulo Xavier
Paes, emRio Novo- MG, para a empresa Roberto Mattos Montebunhuli, Inscrita o
CNPJ nº 15.001.634/0001-36. Lote 12 de área 421,19 m2, localizado na Rua Paulo Xavier
Paes, em Rio Novo- MG, para a pessoa de José Gonzaga Ferreira, inscrita no CPF
123.757.596~64. É o sucinto relatório. Passo a análise Jurídica. II-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.
Tratam-se de proposições de iniciativa do Prefeito Municipal conformedispõe o art.
66, XXVI e art. 95 da Lei Orgânica Municipal, tendo em Vista que todos tratam de
matéria referente a bens do município. Quanto a forma de realizar essas transações entendo
que projeto está de acordo com a legislação vigente, considerando que a necessidade de
autorização legislativa está prevista na Lei Orgânica do Município em seu artigo 98,
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vejamos: "Art. 98 - A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse
público devidamente justificada, será sempre percebida de avaliação e obedecerá as
seguintes normas: I - quando imóveis, dependerá de autorização Legislativa e
concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta; (grifei) Em uma
simples análise do texto apresentado, resta incontroverso que a intenção é obter autorização
para que seja realizado cessão de área de propriedade do município para as pessoas
supracitadas com fito de realizar atividades que promoverãorenda e emprego para a
cidade. Nomesmo sentido, a Lei Federal que trata de Licitações (8.666/93) afasta a
necessidade de concorrência pública, "in verbis": "Art. 17 A alienação de bens da
Administração Pública, subordinada à existência de Interesse público devidamente
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: I - quando
imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais, e, pare todos, inclusive as entidades paraestatais,
dependerá de avaliação prévia e de licitação nu modalidade de concorrência,
dispensada esta nos seguintes casos: Feitas estas considerações sobre a competência,
iniciativa legalidade a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j., pela regularidade formal dos projetos,
poisse encontram juridicamente aptos para tramitação nesta Casa de Leis. 2.2 Do Quórum e
Procedimentos. Para aprovação do Projeto de Lei nº 013/2021 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. 99 da Lei Orgânica
Municipal. É importante ressaltar que o Presidente da Mesa Diretora também votará
em projetos de lei com quórun por maioria absoluta, nos termos do artigo35 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 nº013/2021. No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica
não irá se pronunciar, pais caberá aos vereadores, no uso da função legislativa.
verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se para tanto, as formalidades legais
e regimentais. Rio Novo, 18 de junho de 2021 Daniele Sobral de Mello OAB/MG
172.862 – Assessoria Jurídica.5-Leitura do Ofício nº 7929/202: Do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais – Assunto: Processo n° 1092321-Eletrônico que
encaminha a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rio Novo exercício 2019
para apreciação e votação.6- Requerimento nº 218/2021Autor: Pedro Gonçalves
CaetanoAo Presidente da Câmara Municipal de Rio NovoSr. Eduardo Luiz Xavier de
Miranda. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental,
seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu
Rabello Filho - Solicita a instalação do gerador de energia na unidade de saúde
denominada Anexo.Justificativa:O requerimento solicitando do Sr. Prefeito a
instalação de um gerador de energia para o Anexo, se faz necessário, visto que quando
há queda de energia causa um enorme transtorno aos profissionais da saúde e aos
pacientes que necessitam de atendimento na unidade de saúde.Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 15 de junho de 2021. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador
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Proponente. 7-Requerimento nº 219/2021Autor: Tharik Gouvêa Varotto e Daniel
Geraldo 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: Vem requerer pesquisa
para saber qual o número de cães e gatos estão abandonados nas vias públicas do
município, discriminando: a)Rua e bairro que se encontra; b)Sexo do animal; c)
Castrado ou não; d) Se têm dono ou responsável: -Se tem, o porquê de deixá-lo(os)
solto(os) na rua; - Se há possibilidade de mantê-lo(os) sob guarda na propriedade; Caso não, se a pessoa que o alimenta estaria disposta em acolhê-lo em sua
propriedade. Justificativa: Tendo em vista o grande problema que o município
enfrenta com os cães de rua e gatos. E diante da pauta abordada na reunião do dia 28
de maio do ano em curso, nesta Casa, discutimos e observamos a importância de
buscarmos minimizar o sofrimento desses animais, assim como os problemas
advindos deles. Temos a certeza que é preciso o município adotar uma política
adequada, abrangente, mas, antes de tudo, compatível com a realidade da nossa
cidade. Tem cães extremamente dóceis e outros agressivos, entretanto, muitas pessoas
os maltratam e isso é inaceitável. Há que se implementar também, uma campanha de
conscientização à população. Gostaríamos desde já, de alinhavarmos algumas ações
e estaremos à disposição para colaborar no que for necessário e estiver ao nosso
alcance. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de junho de 2021. Tharik Gouvêa
Varotto e Daniel Geraldo Dias. 8- Requerimento nº 220/2021Autores: Thárik
Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza NogueiraDD. Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas
atribuições e na forma do Regimento Interno, requere, ouvida a Câmara, seja
encaminhado ao Executivo Municipala seguinte solicitação: Vem reiterar a
necessidade de proceder reparo no afundamento da Rua Aristóteles Jacob da Paixão,
na esquina com a Rua João Carlos de Miranda. Justificativa:Os veículos que passam
na referida rua têm dificuldades por causa do desnível no calçamento, inclusive o
caminhão de coleta de lixo da própria prefeitura ao passar pelo local além de ter
dificuldades oferece riscos aos moradoresda casa abaixo (“Pão Véi” e familiares).
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 de junho de 2021.Thárik Gouvêa Varotto Vereador Proponente. 9-Requerimento nº 221/2021. Autores: Thárik Varotto. Ao
Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na
forma do Regimento Interno, requere, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao
Executivo Municipala seguinte solicitação: Vem requerer que seja encaminhado à
Copasa pedido de providência no serviço de delimitação (cercamento), assim como a
colocação de placas de advertência, em 04 (quatro) reservatórios e 01 (um) elevatório,
localizados em nosso município, às ruas Célio Ribeiro Guimarães, Avelino Dias
Pimont (Bairro Novo Horizonte), Bairro Água Branca, e no elevatório localizado à
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Rua Dr. Gilberto Siqueira (Bairro Santa Clara).Justificativa:Os locais devem conter
o mínimo de restrição ao acesso de pessoas indevidas aos citados reservatórios,
promovendo dessa forma maior segurança aos locais.Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 18 de junho de 2021. Thárik Gouvêa Varotto - Vereador Proponente. 10Indicação nº: 003/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias Senhor presidente, os
vereadores signatários, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições
que lhes conferem o Art.109 do regimento interno, solicitamos 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 tomada providencias para o cumprimento do cronograma de coleta de lixo
no Bairro Casa Blanca. Conforme já solicitado diversas vezes nesta casa.
Justificativa: Essa reinvindicação vem dos moradores do referido bairro que sofrem
por ter que ficarem acumulando seus resíduos durante toda semana, uma vez que a
coleta é realizada somente uma única vez na semana. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 17 de junho de 2021- Daniel Geraldo Dias. 11- Indicação nº:
004/2021Autoria: Daniel Geraldo Dias. Senhor presidente,Os vereadores signatários,
com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhes conferem o
Art.109 do regimento interno, solicitamos 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,Que sejam tomadas providências
com relação à rede de ESGOTO da Rua VeraLúcia da Boa Morte dos
Santos!Justificativa:Segundo os funcionários responsáveis pela manutenção das
redes de ESGOTO,uma parte rede encontra-se obstruída, sendo necessário que seja
refeita arede!Inclusive um morador já fez o pedido de ligação da sua rede de
ESGOTOe não foi atendido por esse motivo.Com intuito de evitar transtornos futuros
é que contamos com prontoatendimento de nossa reivindicação!Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 17 de junho de 2021Daniel Geraldo Dias. 12- Indicação nº:
005/2021Autoria: Daniel Geraldo DiasSenhor presidente,Os vereadores signatários,
com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhes conferem o
Art.109 do regimento interno, solicitamos 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,A colocação de quebra-molas
(redutor de velocidade) na rua FranciscoBorges Filho em frente ao
n°86JustificativaVeículos que por ali transitam, estão causando risco de
acidentes,pois oscondutores estão em sua maioria, passando em alta velocidade por
esta ruapor ser tratar de uma reta.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de junho de
2021. 13- Indicação nº: 006/2021Autoria: Daniel Geraldo DiasSenhor presidente,Os
vereadores signatários, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições
que lhes conferem o Art.109 do regimento interno, solicitamos 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,Que seja estudado
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pelo do nosso Executivo a possibilidade de reimplantação dos Programas de
crescimento da economia e desenvolvimento das atividades rurais do nosso
Município, tais como: -Projeto Barrajinhas. - Compra em conjunto de calcário e
insumos. - Patrulha Mecanizada. Justificativa:Nosso setor agropecuário a tempos
vem sendo massacrado pelas políticas públicas. Gerando assim um imenso êxito rural!
Na certeza de ver nosso Município voltar a ter uma Identidade Rural forte
edesenvolvida é q contamos com o pronto atendimento dessa Indicação. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 17 de junho de 2021. Daniel Geraldo Dias. 14- Indicação
nº: 007/2021 Autoria: Daniel Geraldo Dias Senhor presidente, Os vereadores
signatários, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhes
conferem o Art.109 do regimento interno, solicitamos 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,Que seja feito o reparo
no calçamento da rua Cândido de Oliveira Ribeiro emfrente ao
n°667.Justificativa:Além de causar danos aos veículos que por ali transitam, está
causando riscode acidentes pois os condutores estão utilizando da contra mão de
direçãopra desviaram do referido buraco.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de
junho de 2021-Daniel Geraldo Dias.15- Indicação nº: 008/2021Autoria: Daniel
Geraldo DiasSenhor presidente,os vereadores signatários, com assento nesta Casa
Legislativa e no uso das atribuições que lhes conferem o Art.109 do regimento
interno, solicitamos 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,Que seja realizada a manutenção da pracinha de
Furtado de Campos e seuentorno, bem como a corte da grama, limpeza e pintura dos
meio-fio ebancos. Justificativa:A referida pracinha encontra-se com aspecto de
abando, grama alta e suja. Causando desconforto visual e possíveis aparecimento de
animais peçonhentos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de junho de 2021-Daniel
Geraldo Dias. 16-Indicação nº: 009/2021Autoria: Daniel Geraldo DiasSenhor
presidente,os vereadores signatários, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das
atribuições que lhes conferem o Art.109 do regimento interno, solicitamos 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,Que
seja encaminhado à essa casa a relação dos implementos agrícolas (emcondições de
uso), Que compõem a patrulha mecanizada existente em nosso município.
Justificativa: Faz-se necessário o referido levantamento, devido ao surgimento de
uma possível captação de recursos (Emenda Parlamentar) para essa área tão
importante no nosso município. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de junho de
2021-Daniel Geraldo Dias. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei 003/2021 do
Legislativo “Dispõe sobre denominação de logradouro público” - Autor: Jordão de
Amorim Ferreira. Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. 2- Projeto de Lei 005/2021 do Legislativo
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“Dá denominação de Logradouro Público e determina outras providências”. Autor:
Francisco de Assis da Cruz. Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado
por unanimidade. 3- Projeto de Lei 013/2021 do Executivo “Autoriza Concessão de
Uso de Terreno de propriedade do Município, para fins que menciona”. O presidente
no uso de suas atribuições encaminhou o projeto para a Comissão de Legislação
Justiça e Redação Final para emissão de parecer. Encaminhou também o parecer
prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais exercício 2019 para todas
as comissões emitirem parecer, sendo a Comissão de Finanças e Orçamente a última
a emitir parecer, disse ainda que existe no parecer prévio algumas ressalvas quanto ao
FUNDEB e que a Senhora Maria Aparecida Reis Oliveira, se dispôs vir a esta casa
para prestas esclarecimentos se assim acharem necessário pois a mesma era presidente
do FUNDEB neste período. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:
Perguntou ao presidente qual o prazo teria para analisarem e emitirem o parecer. Em
resposta o presidente informou que o prazo e de 120 dias. 4-Requerimento nº
218/2021Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão
e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.5- Requerimento nº
219/2021Autor: Tharik Gouvêa Varotto e Daniel Geraldo Dias. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto. Disse
que mediante o que foi discutido anteriormente, informou que a princípio o que será
feito é a castração o castramóvel provavelmente virá no mês de agosto, que ficou de
conversar com o prefeito e o secretário de saúde para ver em que poderão ajudar, que
é preciso conseguir o maior número possível de animais dentro do númerode
castração que eles realizam, que a princípio o propósito são os animais de rua, mas
será feito uma lista das pessoas que tem animais para castrar. Palavra com o
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: O Vereador disse que somente hoje recebeu
três ligações com reclamação aos cães soltos na rua, hoje teve um paciente que sofreu
queda em frente ao prédio do Fórum, é ótimo a realização de castração, mas acha que
a prefeitura precisa ter uma ação rápida quanto ao recolhimento de alguns animais
que não tem dono, devido ao transtorno que esses animais vêm. Palavra com o
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Comentou quanto a um vídeo que circulou nas
redes sócias onde um funcionário da loja Mega Sys tropeçou em um cachorro que
estava dormindo na porta da loja e caiu, caso fosse um idoso poderia ter sido grave, é
preciso providências quanto a esses cachorros que atacam as pessoas antes que ocorra
algo pior. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o
vereador Thárik pelo requerimento e a castração, como foi dito pelo vereador Jordão
é preciso tirar de imediato esses cães da rua, comentou que o Senhor Luciano Duarte
quase se acidentou próximo à casa da Senhor Elisa Rabite devido aos cachorros que
ficam naquele local onde estão sendo tratados, que é obrigação deles vereadores
lutarem juntamente com o executivo para tirar esses cães da rua o mais rápido
possível. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes.6- Requerimento nº 220/2021Autores: Thárik Varotto.
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Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa
Varotto: Disse que o vereador Jordão já havia feito tal solicitação eele só vinha
reiterar, que o caminhão da prefeitura sacode todo quando passa pelo local, colocando
em risco moradorda residência que fica na esquina das referidas ruas, e tambémestar
danificando a suspensão do caminhão, carros menores também tem problemas para
trafegar pelo local, pediu que a prefeitura faça o reparo, alegando ser um serviço que
não demanda muito tempo. Palavra com o vereador Jordão de Amorim
Ferreira:Disse que esse requerimento já foi feito mais vezes e discutido nesta casa
inúmeras vezes, que graças a Deus ainda não ocorreu uma tragédia no local, acredita
que nivelar aquela rua nãoirá onera muito a prefeitura. Pediu permissão para assinar
o requerimento, o que foi concedido pelo vereador proponente. Colocado em primeira
e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 7Requerimento nº 221/2021. Autor: Thárik Varotto. Antes de colocar o requerimento
em votação o vereador Thárik solicito que o requerimento passasse a ser de autoria
de todos os vereadores. O presidente acatou a solicitação. Em seguida colocou em
primeira o requerimento em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador
Thárik Gouvêa Varotto: É preciso ter essa delimitação por uma questão de
segurança, evitando que adentrem o local e joguem algo na água. Palavra com o
Vereador Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o Vereador Thárik, disse que
hoje o encarregado da COPASA esteve no setor de obras falando sobre esse assunto,
que acredita que a solicitação será atendida. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 8- Indicação nº: 003/2021.
Autoria: Daniel Geraldo Dias. Colocado em primeira e única discussão. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. 9- Indicação nº: 004/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Parabenizou o vereador pelo requerimento e disse que ontem os moradores
do local tiveram um grande transtorno devido ao retorno do esgoto, que esteve na casa
de um amigo e o viu que o quintal do mesmo estava coberto pelo e esgoto, os
funcionários da prefeitura estiveram no local e disseram que é que toda a rede está
entupida, que e preciso refazer a rede de esgota e que já está no cronograma da
prefeitura a realização dessa obra. Pediu permissão para assinar o requerimento.
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Como foi dito pelo vereador Jordão
está sendo um transtorno muito grande para os moradores, que já tem um período que
isso vem acontecendo, que segundo os funcionários da prefeitura já tentaram por
várias vezes desobstruir a rede de esgoto, é uma rede antiga e segundo os funcionários
tem manilhas quebradas além do numero de casas no bairro ter aumentado, que não
sabe como essa rede está suportando. Permitiu que o vereador Jordão assinasse com
ele o requerimento e deixou livre para que os demais vereadores caso queiram
assinem também. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto. O vereador
usou a palavra para pedir para assinar também o requerimento. Colocado em primeira
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e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 10- Indicação
nº 005/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias. Palavra com o Vereador Thárik
Gouvêa Varotto: Perguntou ao vereador proponente se o local em referencia era em
frente a casa da Tica do Mazinho, que essa semana ela conversou com ela sobre esse
quebra-molas, mas não teve tempo para fazer o requerimento, pediu permissão para
assinar o requerimento. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que
o local é um pouco antes da casa dela e permitiu que o vereador assinasse com ele o
requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. 11- Indicação nº: 006/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias:
Palavra com o vereador Francisco de Assis da Cruz. Pediu permissão para assinar
o requerimento devido a importância do mesmo, são solicitações que irão ajudar o
produtor rural, a questão do calcário a prefeitura só irá disponibilizar o caminhão e
que o requerimento deveria ser assinado por todos, que poderia contar com o seu
apoio e se prontificou a ir com ele conversar com o prefeito, parabenizou o vereador
pelo requerimento. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Agradeceu o
apoio do vereador Francisco, disse esperar que o pedido seja atendido, logicamente
que de acordo com as possibilidade do município, mas tudo que puder ser feito pela
zona rural é prioridade, acredita que o executivo tem interesse em estar ajudando os
produtores rurais, e deixou o requerimento disponível para os vereadores que
quiserem assinar, disse ao vereador Francisco que está disposto a ir com ele conversar
com o prefeito e ver as possibilidades; comentou sobre um programa de genética que
está sendo trabalhado e está dando bons resultados. Palavra com o Vereador Thárik
Gouvêa Varotto: Parabenizou o vereador pelo requerimento e disse que é importante
essa ajuda ao produtor rural que luta com tanta dificuldade, e pediu para assinar com
o requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto:
Parabenizou o vereador pelo requerimento e disse que é importante essa ajuda ao
produtor rural que luta com tanta dificuldade, e pediu para assinar com ele o
requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. 12- Indicação nº: 007/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias.
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. 13- Indicação nº: 008/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias.
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Pediu permissão para assinar em
conjunto o requerimento, disse que já tramitaram outros requerimentos com o mesmo
teor os quais assinou em conjunto, desta forma nada mais justo que pedir para assinar
este também. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. 14- Indicação nº: 009/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias.
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Palavra com o vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse
que devido o desmoronamento ocorrido na residência do Senhor Antônio Coelho na
Av. Dr. Candido de Oliveira Ribeiro está havendo uma grande movimentação feita
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por caminhões para a retirada da terra e causando muito transtorno para os moradores
devido a poeira, desta forma solicitou que seja encaminhado um requerimento ao
executivo pedido para que pelo menos duas vezes por semana seja jogado água no
intuído de diminuir a poeira. Requerimento Verbal colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Palavra
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Requereu verbalmente que seja instalado
um posto policial na Praça em frente ao Mercado Futura na Vila França, sendo que
na praça já existe uma construção que pode ser utilizada. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Disse já ter feito esta solicitação no ano de 2017, mas
que a praça será reformada e aquela construção devera ser retirada. Colocado em
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Fez uso da palavra para dizer que está tramitando na Assembléia
Legislativa em Belo Horizonte um Projeto de Lei referente a um requerimento de sua
autoria e do Presidente vereador Guilherme Nogueira e pediu permissão ao presidente
para faze a leitura do projeto, o presidente permitiu a leitura do Projeto de Lei nº
246/2021 que ‘Autoriza o poder executivo a doar ao município de Rio Novo o imóvel
que especifica”, de autoria do Deputado José Guilherme, se trata de uma área de
1.422m² e respectiva benfeitoria situado a rua Dona Rita nº 70, prédio da antiga
cadeia, que será destinado ao funcionamento da delegacia de polícia da cidade, disse
que se aprovado será muito bom para o município. Palavra com o Presidente
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: disse ser uma notícia muito importante,
se trata de um prédio que está desativado, e hoje o município paga o aluguel do imóvel
onde funciona a Delegacia de Polícia Civil, que seria também um a forma de estar
integrando as duas polícias, para que possam estar atuando nas demandas do
município, e agradeceu o vereador Eduardo por trazer a notícia. Palavra com o
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: O Vereador disse ser uma ótima notícia, e
sugeriu que fizessem uma solicitação para que o imóvel onde está instalado o GRES.
Unidos de Barrabás, seja doado definitivamente para a Escola. Em seguida lembrou
aos membros da comissão de Legislação Justiça e Redação Final que a reunião está
agendada para terça-feira às 17hs para analisarem o Projeto 004/2021 de autoria do
Vereador Thárik, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Projeto 013/2021. Palavra
com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que é importante
as comissões se reunirem e lembrou da reunião extraordinária já convocada para a
próxima sexta-feira estarem votando todos os projetos e após entrarem em recesso.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a
presente Ata.
_________ausente____________
Allan Martins Dutra Borges
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___________________________
Daniel Geraldo Dias
___________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda
___________________________
Francisco de Assis da Cruz
____________________________
Guilherme de Souza Nogueira
____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira
____________________________
Jordão de Amorim Ferreira
_____________________________
Pedro Gonçalves Caetano
____________________________
Thárik Gouvêa Varotto
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