ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1571/2021
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 13 de agostode 2021.

Aos 13(treze) dias do mês de agosto de 2021, às 19:25:hs (dezenove horas e vinte
ecinco minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador
Guilherme de Souza Nogueira, reuniram-se em Sessão Extraordinária 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 Extraordinária da Câmara Municipal. Em seguida concedeu a palavra
ao Vereador Allan Martins Dutra Borges.EXPEDIENTE: EXPEDIENTE: 1Projeto de Lei 016/2021 Autoria do Executivo: “Substitui representatividade no
Conselho Municipal de Esporte e dá outras providências” Projeto de Lei 018/2021 de
Autoria do Executivo “Dispõe sobre a Estrutura Organizacional Básica da Prefeitura
Municipal de Rio Novo e dá outras providências.” ORDEM DO DIA:
EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei 016/2021 Autoria do Executivo: “Substitui
representatividade no Conselho Municipal de Esporte e dá outras
providências”Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 018/2021 de Autoria do Executivo “Dispõe sobre a Estrutura
Organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Rio Novo e dá outras providências.”
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar
início a palavra livre o presidente realizou o sorteio do vereador a ser entrevistado neste
mês, o sorteado foi o Vereador Daniel Geraldo Dias. PALAVRA LIVRE: Palavra
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Usou a palavra para fazer o seguinte
requerimento: “Que a travessa Cesar dos Santos passe a ser mão única, sugeriu que
fosse no sentido rua Ruth Mascarenhas para a rua Pereira da Silva, devido aos veículos
de descem a Ruth Mascarenhas em alta velocidade e colocando em risco quem sobe a
Travessa. O presidente informou que irá encaminhar o requerimento em forma de
ofício por já ter sido encerrada a ordem do dia. Palavra com o Vereador Pedro
Gonçalves Caetano:Disse que gostaria de agradecer ao Prefeito e funcionários pela
reforma realizada na Praça do Bairro Nova Aurora. Palavra com o Vereador Jordão
de Amorim Ferreira:Propôs moção de aplauso para a equipo do Jeferson Feijão pelo
trabalho que estão realizando e fosse assinadapor ele e Vereador Pedro Caetano. O
presidente pediu ao vereador que formalizasse para entrar em pauta na próxima sessão.
Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Usou a palavra para informar
que esta semana esteve na Capital Federal juntamente com o Prefeito Ormeu Rabello
através de sua interlocução junto ao Secretário de Governo da Prefeitura de Belo
Horizonte Adalclever Lopes e do Deputado Federal Hercílio Coelho, que estiveram no
Ministério do Turismo onde pleitearam um recurso de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais) para a construção do portal idealizado pelo arquiteto Oscar Niemayer, um
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projeto que já está pronto há aproximadamente vinte anos e que delimitará as divisas
entre Rio Novo e Goianá; estiveram também na sala da Presidência do Congresso
Nacional onde foram recebidos pelo diretor, ex senador Alexandre Silveira que fez
questão de relatar que pela primeira vez entrava vereadores e prefeitos na sala da
presidência onde só a alta corte da república se faz presente, que lá conseguiram um
recurso de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) que será liberado ainda este ano, no dia
seguinte estiveram na FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) onde foram muito bem
recebidos pelo presidente Coronel Giovane que também é mineiro e foi Comandante
da Policia Militar de Minas Gerais, conhece Rio Novo e abriu diversas perspectivas,
uma delas com certeza é um caminhão compactador de lixo tão necessário para o
município, disse que será licitado pelo Governo Federal 2.500 caminhões compactador
de lixo que custa em torno de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), e em setembro o
município estará recebendo um, tiveram também informações quanto a questão do
esgoto sanitário dos municípios, o custo para implantação de uma estação de
tratamento é altíssimo e o que dificulta a aquisição desses recursos para construção
dessas estações, é o custo do projeto, hoje o Governo Federal financia 5% do projeto
evitando assim que o projeto fique parado, que esse é um investimento para as gerações
futuras, disse que já havia transmitido a notícia mas reafirmava que já havia sido
assinada e dando posse ao terreno desapropriado para o município definitivamente,
disse aindaque foi deixado nas mãos do Deputado Hercílio Coelho a questão sobre o
leito da rede ferroviária que foi dado início pelo seu saudoso pai e agora será finalizado,
disse por fim que se todos esses recursos realmente caírem, a ida a Brasília irá gerar
recursos na ordem de R$1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) para o
município. O presidente parabenizou o vereador pelo trabalho realizado nesta viagem,
e por esta juntamente com o executivo buscando esses recursos. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse apresenteAta.
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