ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MGNº1573/2021
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 27 de agosto de 2021.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2021, às 19:10hs (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. Ausente o Vereador Thárik Gouvêa Varotto. O Presidente declarou aberta a
Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Pediu a todos que ficassem de pé para ouvirem
o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida colocado em discussão e votação a ata de nº
1572/2021, que foi aprovada por unanimidade. A seguir o Presidente solicitou que o
secretário procedesse à leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento
238/2021 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 a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de
Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho - Requer construção de muro de arrimo na rua Juca
Nehmy ao lado da casa do João Morcego – Bairro Novo Horizonte. Justificativa: Por se
tratar de questão de segurança para os moradores devido ao risco de desmoronamento é
que tal solicitação se faz necessária. Sala das Sessões “Messias Lopes” 25 de agosto de
2021. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 2- Requerimento nº 239/2021
Ilmo Sr. Guilherme de Souza Nogueira, Presidente da 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, que se conceda e confeccione Título de
MOÇÃO DE APLAUSO, posteriormente convide para comparecerem a esta casa de leis
pra receberem a homenagem os Senhores: Igor Wander Rodrigues e Silva, Eder Junior
Vieira e Silva, Guilherme José de Freitas, Rogério Medeiros do Amaral e Sandro Guerra
Oliveira, funcionários da COPASA Rio Novo-MG, em razão dos bons serviços prestados
por estes profissionais ao nosso Município. Justificativa: Após anos de cobranças por
grande parte dos munícipes em relação aos serviços prestados pela COPASA, observamos
e acompanhamos que as reclamações diminuíram, inclusive rendendo elogios desde que
aqui assumiu a gerencia o Senhor Igor Wander Rodrigues e Silva que junto a sua equipe
(assim ele gosta de afirmar) constituída pelos funcionários Eder Junior Vieira e Silva,
Guilherme José de Freitas, Rogério Medeiros do Amaral e Sandro Guerra Oliveira, vem
desempenhando suas funções com zelo e profissionalismo e nada mais que justo esta
simples mais simbólica homenagem a esses cidadãos trabalhadores. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 26 de agosto de 2021. Allan Martins Dutra Borges-Vereador
Proponente. 3- Ofícios recebidos: 1) Ofício nº 1499.2021-PRESID da Presidência do
Senado Federal Assunto: Representação nº 01/2021 que acusa o recebimento do ofício
CM/2021/02 de 6 de agosto do corrente ano. 2) Ofício de autoria do Senhor
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Maximiano José Lamas Dias “Que comunica a esta casa a alteração de sua propriedade
para a categoria de “Reserva Particular do Patrimônio Natural-RPPN- São Pedro do
Campo Belo. 3) Ofício nº PM/2021/302 do Gabinete do Prefeito que responde o
requerimento 221/2021 aos nobres edis. 4) Ofício nº PM/2021/303 do Gabinete do
Prefeito que responde as indicações de nº 002/2021,006/2021, 007/2021 e 008/2021,
009/2021, bem como os requerimentos de nº 002/2021, 003/2021, 004/2021,
005/2021,167/2021, 178/2021, 180/2021, 182/2021, 183/2021, 184/2021, 185/2021,
186/2021, 187/2021, 188/2021, 189/2021, 190/2021, 191/2021, 192/2021, 195/2021,
196/2021, 197/2021, 198/2021, 199/2021, 201/2021, 202/2021, 203/2021, 204/2021,
205/2021, 206/2021, 207/2021, 208/2021, 209/2021, 210/2021, 211/2021, 212/2021,
213/2021, 214/2021, 215/2021, 218/2021, 219/2021, 220/2021, 221/2021, 222/2021,
223/2021, 224/2021, 226/2021, 227/2021 aos nobres edis. ORDEM DO DIA: 1Requerimento 238/2021 Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 5Requerimento nº 239/2021 Autor: Allan Martins Dutra Borges. Colocado em primeira
e única discussão. Palavra com o Vereador Proponente: Disse que há algum tempo
vem observando o trabalho desses profissionais, em especial do gerente Igor, que sua
vinda para Rio Novo foi uma dádiva e é visível o empenho dele e sua equipe, que essa
semana por coincidência negativa a água está suja, mas apurou e o problema é devido ao
reparo dos registros e a limpeza dos mesmos acarretou o problema, mas essa manutenção
trará benefício para a população, já que há anos tal serviço não é realizado. Palavra com
o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Pediu permissão ao vereador Allan Borges
para assinar com ele a moção de aplauso. Em seguida fez o seguinte requerimento verbal:
Solicit instalação de placa de sinalização na rua Berenice Pinheiro com os dizeres “rua
sem saída”. Justificou mencionado o ocorrido com uma carreta que desceu a referida rua
e ficou por mais de duas horas manobrando para sair e quase danificou casa de moradores
por falta de sinalização. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. Palavra com o Vereador Allan Martins
Dutra Borges: Fez uso da palavra para conceder permissão para que o vereador Jordão
Amorim assine o requerimento bem como aos demais vereadores caso queiram assinar.
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza
Nogueira: Antes de conceder a palavra livre pediu os vereadores que observassem que
em suas mesas que foi disponibilizado uma cópia do Código de Postura do Município
para que seja analisado e na próxima reunião possam formar uma comissão para
atualização do mesmo. Em seguida encaminhou aos Presidente da Comissão de Finanças
e Orçamento Vereador Eduardo Miranda e Presidente da Comissão de Legislação Justiça
e Redação Final Vereador Jordão de Amorim os Projetos de Lei 019/2021 do Executivo
“Dispõe sobre a revisão geral anula dos servidores públicos do município de Rio Novo e
dá outras providencias”, 020/2021 do Executivo “Autoriza revisão geral dos servidores
do Magistério e da Educação e dá outras providências”. 006/2021 do Legislativo “Dispõe
sobre a autorização, na forma do art. 37, X, da Constituição Federal, para a revisão geral
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anual dos vencimentos, salários, gratificações, adicionais, proventos de aposentadorias e
pensões dos servidores públicos da Câmara Municipal de Rio Novo, pediu que se
reunissem para emitirem o parecer e os mesmos possam ser discutidos e votados na
próxima sexta-feira em primeira e segunda votação, já deixando convocado sessão
extraordinária após a ordinária. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Sugeriu que a Comissão de Finanças e Orçamento se reúnam na próxima terçafeira às 17hs para emissão dos pareceres. O Presidente Vereador Guilherme Nogueira
após entendimento com os presidentes das Comissões convocou reunião das comissões
para a próxima terça-feira às 17hs. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da
Cruz: Usou a palavra para justificar sua ausência na última reunião, disse estar fazendo
um tratamento dentário e não conseguiu avisar a tempo; comentou que esteve em reunião
com o Deputado Federal Dimas Fabiano e que a conversa foi produtiva, ficando agendado
para ele, Vereador Pedro e o Dé DJ irem a Belo Horizonte para pleitearem uma verba de
R$100.000,00 (cem mil reais) para o município, caso consigam será de grande valia para
toda a população. Palavra com O Presidente Vereador Guilherme de Souza: Disse ao
Vereador Francisco que a sua justificativa iria ficar registrada, e o parabenizou pelo
trabalho no legislativo buscando recurso para o município. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata.

___________________________
Allan Martins Dutra Borges

_____________________________
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

__________ausente____________
Thárik Gouvêa Varotto

4404

4405

