ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MGNº1577/2021
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 17 setembro de 2021.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro de 2021, às 19:00hs (dezenove horas), 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.
Pediu a todos que ficassem de pé para ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida
colocado em discussão e votação as atas de nº1574/2021 e 1575/2021, que foi aprovada
por unanimidade. A seguir o Presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura do
expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei Complementar 001/2021 do Executivo:
“Estabelece o Plano de Carreira e Remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e
Agente de Combate às Endemias e dá outras providências”. 2- Requerimento nº
253/2021. 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 a implantação de um bueiro na zona rural caminho que leva a propriedade do
Senhor Mauro Rocha próximo a residência da Senhora Margarida. Justificativa:
Procurado por moradores que reclamaram que a falta de escoamento de água vem
causando transtornos para aqueles que utilizam diariamente a referida estrada. Sala das
Sessões “Messias Lopes” 14 de setembro de 2021. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador
Proponente. 3- Requerimento nº 254/2021. 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: - Solicita reforma do telhado da quadra
esportiva do CAIC-Professora Mariinha Pontes. Justificativa: A solicitação tem por
objetivo sanar os problemas relacionados a vazamentos e goteiras para que os alunos no
retorno as aulas tenham um espaço seguro e adequado para a prática de esportes. Sala
das Sessões “Messias Lopes” 14 de setembro de 2021. Pedro Gonçalves CaetanoVereador Proponente. 4- Requerimento nº 255/2021. 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
Executivo Municipal seja encaminhado ao setor competente a solicitação abaixo: Solicita providência quanto a manutenção da Praça Milton Braga. Justificativa: A
referida praça e muito frequentada pela população e foi recentemente reformada e
necessita de manutenção, principalmente com as plantas devido à escassez de chuva.
Sugeriu que seja destinado um jardineiro para o local pelo menos duas vezes por semana.
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Sala das Sessões “Messias Lopes” 15 de setembro de 2021. Francisco de Assis da CruzVereador Proponente. 5- Requerimento nº 256/2021 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
Executivo Municipal seja encaminhado ao setor competente a solicitação abaixo: Requer seja analisada a viabilidade de construção de Playground em praças da cidade.
Justificativa: Atualmente a cidade não conta com nenhuma área de lazer para crianças,
a construção de um parque infantil irá proporcionar a elas atividades de lazer e passeios
com a família. Vale ressalta que crianças precisam de diversão e para que isso seja
possível é necessária a construção de playground adequado, bem estruturado para
oferecer segurança às crianças. Sala das Sessões “Messias Lopes” 15 de setembro de 2021
Francisco de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 6- Requerimento nº 257/2021. Autor:
Allan Martins Dutra Borges. 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 seja encaminhado ao setor
competente a solicitação abaixo: - Solicita que se torne o percurso em direção a região
conhecida como São Francisco área propícia para caminhadas, corridas e outras
atividades esportivas com percurso cujo início se daria na rua Clovis Dias no Bairro Água
Branca esquina com a rua Dr. Evandro Dias Ferreira (em frente à casa do Sr. Marnio
Camacho) até a propriedade do Sr. Vico Nogueira (zona rural), instalando no mesmos
placas indicando metragens para orientação além de em alguns pontos se instalar barras
fixa e tabuas abdominais. Solicitamos também que durante o período de estiagem que se
molhe o percurso com caminhão pipa ou maconel na parte da manhã intercalando pelo
menos 3 dias da semana. Posteriormente com o município recebendo alguma academia
ao ar livre e estude a possibilidade de instala-la em frente ao início do percurso.
Justificativa: Quase diariamente, pois também sou adepto, observamos centenas de
cidadãos praticando atividades esportivas e recreativas na área requerida por se tratar de
um local plano, de solo arenoso que ajuda a diminuir o impacto nas articulações causando
menor dano ao corpo humano, além de respirarmos ar puro. Trata-se de investimento de
baixíssimo custo e que trará enormes benefícios à saúde dos cidadãos rio-novenses e a
todos que utilizarem a referida área. Sala das Sessões “Messias Lopes” 15 de setembro
de 2021. Allan Martins Dutra Borges-Vereador Proponente. 7- Requerimento
nº258/2021. Autor: Tharik G. 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 solução
junto ao Banco do Brasil, quanto a demora no atendimento bancário, o que acarreta longas
filas. Os clientes têm reclamado diariamente da grande espera pelo atendimento e pela
falta de comodidade. Justificativa: Pensando em melhorias ou tentando minimizar o
problema, vem pedir busca por soluções no intuito de agilizar o serviço em discussão.
Sem mencionar que, a maior parte desses clientes são idosos, e justamente eles, por não
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terem acesso a internet, precisam ser atendidos pessoalmente. Dessa forma, ficam
aguardando por muito tempo nas filas não dispondo em sua maioria de locais de assento,
o que torna ainda mais cansativo. Desde a substituição da agência por posto, tem cobrado
sempre, no intuito de obtermos uma ação concreta para que o serviço tenha mais
agilidade. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2021.Thárik Gouvêa Varotto - Vereador
Proponente. 8- Requerimento nº 259/2021. Autor: Tharik G. 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: Reitera Requerimento nº 051/2021 Iluminação e calçamento Venho requerer
a colocação de um braço de iluminação em poste já existente na rua Geraldo Magela
Costa, situado entre as ruas Dr. Mauro Franca e rua Avelino Dias Pimont, assim como,
reparo no calçamento da mesma rua, na esquina com a Avelino Dias Pimont.
Justificativa: Moradores me procuraram e alegaram que todo mês pagam pela taxa do
serviço e não há iluminação no local. Fui até o local e constatei a real falta de
luminosidade e possíveis riscos que possam estar sujeitos devido ao local escuro. Quanto
ao calçamento, encontra-se desfeito numa razoável área, devido às fortes chuvas,
necessitando do reparo com certa urgência e antes que ocorra maiores problemas. Sala
das Sessões, 16 de setembro de 2021.Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 9Requerimento nº260/2021. Autor: Thárik Varotto Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme,
de Souza Nogueira DD. Presidente, da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que
este subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requer,
ouvida a Câmara Municipal, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte
solicitação: Reitera requerimento nº 078/2021 que requer a total cimentação, desvio das
águas pluviais, colocação de ao menos 2 (dois) zigue zagues, corrimão (01) um (ao lado
da escada que ainda não possui) e melhorias na iluminação (perto da escada) do "beco"
Waldemar de Paula, que interliga as ruas Sebastião da Silva Correia à rua Ezequiel
Ribeiro Guimarães. Justificativa: Pedestres reclamaram do desnível do calçamento e
por ser escorregadio, além do risco eminente de atropelamento pelas bicicletas que usam
de forma irregular o local e descem em alta velocidade. A descida da escada não oferece
total segurança as pessoas mais idosas, necessitando, portanto, de mais (01) um corrimão
e um braço de luz. A água da enxurrada desce danificando o referido "beco". Sala das
Sessões “Messias Lopes, 16 de setembro de 2021. Tharik Gouvêa Varotto-Vereador
Proponente. 10- Requerimento nº 261/2021. Autor: Tharik G. 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: Reitera Requerimento nº 205/2021 que requer retirada de entulhos que
sobraram de obra realizada pela própria prefeitura, na Rua Américo Ladeira, assim como
a limpeza do restante do terreno, localizado na esquina com a Rua João Maximiano Dias,
assim como, limpeza ou providências quanto ao terreno situado na última rua citada, ao
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lado da casa dos Srs. Caio e Hamilton. Justificativa: Os terrenos estão muito sujos,
oferecendo riscos a todos que residem ali e também aos que passam pelo local. Sala das
Sessões “Messias Lopes” 16 de setembro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto -Vereador
Proponente. 11- Requerimento nº 262/2021. 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: - Requer reforma da fonte luminosa da Praça
Prefeito Ronaldo Dutra Borges. Justificativa: A fonte está desativada em virtude da
necessidade de uma reforma. A Praça é o ponto de encontro das famílias principalmente
nas noites de domingo, após a missa, sendo que muitas pessoas gostam de ficar
contemplando as águas coloridas da fonte luminosa. Sala das Sessões “Messias Lopes”
10 de setembro de 2021. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 12Requerimento nº 263/2021. 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: -Seja determinado ao setor competente que proceda a
limpeza, retirada de entulhos e colocação de placa indicativa com os dizeres “Proibido
Jogar Lixo e Entulhos”, na rua do Ipê acima da casa de nº 180 – Bairro Mangueira.
Justificativa: Moradores daquela localidade reclamam que os entulhos deixados no local
estão servindo de criadouro para o mosquito da dengue e proliferação de baratas, ratos e
etc., os quais estão invadindo suas residências. Pedem ao setor competente que
providencie a limpeza, retirada de entulhos e coloque placa com os dizeres: “Proibido
jogar Lixo e Entulhos” Sala das Sessões “Messias Lopes” 10 de setembro de 2021. Jordão
de Amorim Ferreira-Vereador Proponente. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei
Complementar 001/2021 do Executivo: “Estabelece o Plano de Carreira e Remuneração
dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias e dá outras
providências”. Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade.
2- Requerimento nº 253/2021. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira
e única discussão. Palavra com o Vereador Pedro Gonçalves Caetano: O vereador
comentou o requerimento e disse que a Sr. Margarida tem sido muito prejudicada devido
à falta de escoamento de água pois o bueiro que existia no local foi fechado. Palavra com
o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador Pedro pelo requerimento
e disse que no campestre foi retirado um mata burros na divisa das propriedades do Nestor
com o Dr. Luiz Paulo que além de sua função que é reter os animais fazia também a
captação de água, ficaram de providenciar as melhorias necessárias no local mas até o
momento nada foi feito, hoje encontrou com Dr. Luiz Paulo e eles estava nervoso pois
fizeram um buraco em outro local onde não vai ter caimento para a água sair da estrada e
ele quase caiu com o carro no referido buraco. Fez um apelo para que o executivo cobre
do secretário de obras que vá ao local e tente resolve da melhor maneiro possível, disse
ainda que “se ele tiver um pouquinho de humildade deveria procurar os moradores para
entender o que está acontecendo, pois tem certas coisas que só se consegue resolver se
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tiver humildade se conversas com as pessoas sobre o que está ocorrendo”, e que fique
registrado sua indignação. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 3- Requerimento nº 254/2021. Autor: Pedro Gonçalves Caetano.
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 4Requerimento nº 255/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e
única discussão. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse que o
requerimento é um pedido da população, pois foi feito bela reforma na praça e não está
tendo a devida manutenção, devido a falta de chuva a grama está seca. Sugeriu que o Sr
Manoel que faz a manutenção da praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, pudesse de ser
disponibilizado para duas vezes por semana regar a praça, ou então implantar bicos de
água. Disse que gostaria agradecer antecipadamente aos vereados e também ao prefeito
na certeza de que seu requerimento será atendido. Palavra com o Vereador Thárik
Gouvêa Varotto. Parabenizou o Vereador Francisco pelo requerimento e reiterou seu
requerimento que trata dos aparelhos de ginasticas que foram retirados durante a reforma
da praça, foi dito a ele que por questões burocráticas era preciso fazer fotos da praça
reformada e que seria feito a pintura para depois serem recolocados. Pediu que se a pintura
já tiver sido feita e tudo estiver liberado que retornem com os aparelhos para que as
pessoas possam fazer atividades físicas. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra
Borges. Parabenizou o vereador Francisco e disse que já tem alguns dias que não vai para
aquelas redondezas, mas a última comunicação que teve a respeito do local foi de que o
recapeamento da praça não havia sido bem feito e está soltando, esteve com o prefeito e
o mesmo disse que já havia notificado a empreiteira, espera que o recapeamento seja
refeito, que isso seria o complemento da reforma, que além de embelezar a praça é
necessário arrumar o piso, que talvez a empresa no intuito de aumentar seu lucro tenha
colocado um piso de péssima qualidade, pois no Brasil tem muito disso, mas já foram
notificados para que faça como está no projeto. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade. 5- Requerimento nº 256/2021. Autor: Francisco de Assis
da Cruz. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Parabenizou o Vereador e pediu permissão para assinar com ele o
requerimento, disse já ter feito esse requerimento no início do ano, que infelizmente as
crianças hoje não tem um local para recreação, tem as praças, mas falta um atrativo.
Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse que havia conversado
com a funcionária Déa que talvez fosse uma reitera, concedeu permissão e disse que ele
é quem deveria pedir permissão para assinar, que estão trabalhando em prol do município
e sendo assim pediu que o requerimento fosse reiterado. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Disse que o pedido só mostra a importância e a
necessidade que a cidade tem hoje de ter espaços para as crianças. Palavra com o
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que não se lembra bem, e acha que assinou o
requerimento junto com o vereador Jordão Amorim, que o Vereador Francisco só
demostra a necessidade de reforçar o pedido para que as crianças tenham um lugar para
brincar e pediu para assinar o requerimento. Palavra com o Vereador Francisco de
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Assis da Cruz: O vereador usou a palavra deixar o requerimento disponível para todos
os vereadores assinarem e disse que a assinatura de todos daria mais força ao pedido.
Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que desde que a
pandemia deu uma melhorada tem visto um movimento muito grande de crianças na praça
principal, diante disso pediu que fosse encaminhado um requerimento ao executivo
solicitando o fechamento da praça todos os dias para que as crianças possam brincar com
segurança. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse que se o
vereador Eduardo permitir, gostaria de acrescentar no requerimento que seja estipulado
um horário para o fechamento da praça, comentou quanto ao quase acidente ocorrido com
seu filho e um amigo, que esse fechamento seja feito independe se estiver chovendo ou
fazendo sol pois as pessoas criam hábitos, citou como exemplo das 18hs às 6hs, de sexta
a domingo e feriados. Parabenizou os vereadores Eduardo Miranda e Francisco de Assis.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 6- Requerimento
nº 257/2021. Autor: Allan Martins Dutra Borges. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Proponente: Lembrou que no passado foram
colocadas placas de identificação para caminhada na rodovia MG-353, disse que rodovias
são locais perigosos devido o fluxo de veículos e o acostamento é para os carros e
caminhões possam parar caso haja necessidade, que o local mencionado no requerimento
é propício e de custo baixíssimo e um incentivo a pratica esportiva e espera que o
executivo atenda sua reivindicação. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira:
Pediu permissão ao Presidente para se retirar, o presidente deu seu consentimento e antes
que o vereador ser retirasse informou a ele que estará sendo convocada sessão
extraordinária para a próxima semana após a sessão ordinário onde será colocado em
votação das contas do executivo ano 2019, que a sessão ordinária será antecipada para as
18hs devido a entrega de moção de aplauso. Em seguida o vereador agradeceu e se retirou
do plenário. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 7Requerimento nº 258/2021. Autor: Thárik G. Varotto. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o vereador Thárik Varotto: Disse que já foram feitas diversas
cobranças, inclusive pela própria câmara, que não acha normal as pessoas, principalmente
os idosos ficarem na fila por longos minutos, que deveriam arrumar uma solução e
juntamente com o executivo unir forças, que no código defesa do consumidor fala sobre
o tempo para que o cliente aguarde na fila para ser atendido, que além do tempo de espera
estar muito extrapolado os clientes estão tendo que aguardar do lado de fora da agência
sem nenhuma comodidade e com o risco das pessoas passarem mal em decorrência do
forte calor, que da forma que está não pode continuar, sugeriu que todos assinassem o
requerimento e junto com o executivo cobrarem do responsável pela agência para que
diminua o tempo de espera para atendimento. Palavra com o Vereador Allan Martins
Dutra Borges: Parabenizou o vereador Thárik pelo requerimento e comentou que essa
semana estava na fila do Sicoob quando chegou um cidadão jovem que disse ter levado
seu pai para ser atendido na parte da tarde e o atendimento foi negado com a alegação que
de que o atendimento para os idosos é de 10hs às 11hs, que disse ao cidadão que isso não
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existe e vai contra o estatuto do idoso, fora outras questões já mencionadas, que entrou
na agencia para questionar pois poderia estar desatualizado e por questão da pandemia
talvez o Governo Federal tivesse baixado algum decreto, e o gerente da agencia informou
que foi a direção do banco que determinou, é preciso realmente tomar uma providência
pois não podem descumprir uma lei federal. Pediu permissão para assinar o requerimento
e disse que faria um requerimento verbal pedindo que o executivo tome providência nesse
sentido, o executivo tem poder para isso, podendo até caçar o alvará do estabelecimento
caso não seja cumprido o que termina a lei, o que está acontecendo é um absurdo, e
acredito que o mesmo vem acontecendo no Banco do Brasil. Palavra com o Presidente
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Sugeriu ao Vereador Allan Borges que por
ser uma questão mais complexa que ele formalize o requerimento para que possa ser
votado na próxima sessão podendo consultar a assessoria jurídica caso julgue necessário.
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O Vereador disse que não cabe citar
nomes, mas sabe a quem o vereador Allan Borges se referia, e devido a idade o cidadão
seria preferência da preferência, que o banco pode informar que o melhor horário para o
atendimento preferencial é de 10h às 11hs, mas não impedir que seja atendido após esse
horário, ele deve ser atendido dentro do horário de funcionamento do banco. Em seguida
concedeu permissão para que o Vereador Allan Borges assine o requerimento assim como
os demais caso queiram. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse
que é exatamente o que foi dito por ele, que o banco pode criar um horário especial para
melhor atender ao público preferencial, mas não impedir que ele seja atendido ou
encaminha-lo para o final da fila, isso é um absurdo, que acatará a sugestão do presidente
e fara um requerimento para ser colocado em discussão. Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade. 8- Requerimento nº 259/2021. Autor: Thárik G.
Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik
Varotto: Disse que a cobrança já foi feita há bastante tempo, que o local mencionado
necessita de iluminação, já existe um poste e é preciso somente colocar o braço com luz,
disse ainda que a rua é íngreme e o calçamento está já está prejudicado, que é fácil de ser
resolvido e de custo barato para o município e mais uma vez estava fazendo a cobrança e
esperava que desta vez seja atendido. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da
Cruz: Usou a palavra para pedir permissão de assinar o requerimento e disse que o
calçamento precisa de manutenção ou muito material será perdido, sendo assim é urgente,
e que esse reparo seja feito antes que se inicie o período das chuvas. Colocado em
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 9- Requerimento nº 260/2021.
Autor: Thárik G. Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que as pessoas continuam reclamando,
principalmente das bicicletas, uma das reclamações era o volume de água que desce da
rua superior, que passa pelo beco e faz uma retirada de terra na parte de baixo, na rua
Ezequiel Ribeiro Guimarães, o local se encontra bastante escorregadio devido ao número
de pessoas que passam pelo local, que parece que os calçados vão lixando as pedras e em
dias de chuva fica escorregadio e tem pouca iluminação, que sabe ser um serviço que
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demanda tempo e funcionário mas é uma obra barata e o município não terá quase nenhum
gasto e beneficiará muitas pessoas dos bairros Bela Vista, Vista Alegre e Água Branco
que utilizam da via para chegar até a praça pela passarela, comentou também quanto a
colocação do Zig Zag para inibir a garotada que desce de bicicleta em alta velocidade
com risco de acidente. Disse ao Vereador Francisco se sentisse à vontade para assinar a
reitera uma vez que ele e a vereadora Dulce assinaram com ele o requerimento. Colocado
em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 10- Requerimento nº
261/2021. Autor: Thárik G. Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que os moradores da Vila Camargo
estão reclamando muito, que o que precisa no local e uma retroescavadeira para plainar o
terreno e retirar a sujeira e resto de obra e um caminhão para levar a sujeira para outro
local, que não sabe de quem é esse terreno, já o outro terreno que fica ao lado da casa do
presidente o funcionário da prefeitura Fabio Loth localizou o proprietário que não tomou
nenhuma providência, que mais vez estava aqui cobrando para que a prefeitura faça a
limpeza que será de grande valia para os moradores da vila Camargo. Colocado em
primeira e única votação Aprovado por unanimidade. 11- Requerimento nº 262/2021.
Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra
com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: disse que iria ser “curto e grosso, mas
aquela fonte está feia demais, que as pastilhas estão soltando e tem dias que a água está
igual um açude, que aquela fonte é um cartão postal da cidade, acha que a última reforma
tem mais de treze anos feita pelo pai do Vereador Thárik Varotto, é preciso olhar o local
com carinho pois chegam visitantes na cidade veem aquele trem sujo e quebrado”,
entende as prioridades da cidade e das demandas que tem a prefeitura, mas acha que
aquela fonte é importante, se você chega no centro e quer bater uma foto na praça você
esconde a fonte e vai pro meio das plantas pois a fonte que é o atrativo tá horrível. Palavra
com o vereador Allan Martins Dutra Borges: Parabenizou o vereador e disse que
gostaria de assinar com ele o requerimento, que isso o toca em vários sentidos, a fonte
foi idealizada pelo seu pai, e depois de muitos anos o ex prefeito Antônio de Moura
Varotto fez a reforma, comentou que até chegou a comentar com ele que era preciso fazer
uma correção na placa pois a fonte não foi inaugurada em 1970 com esta na placa e sim
em 1967 no primeiro ano do mandado do seu pai, que ontem precisou chamar atenção de
crianças que estavam pegando pastilha para brincar, que poderiam tentar conseguir
recurso para reforma, e talvez seja preciso fazer um processo de “destombamento” para
fazer uma reforma, pois hoje tem pisos mais modernos, que a fonte realmente é um cartão
postal do município e que fica muito orgulho que o local mais bonito de Rio Novo tem o
nome do seu pai, que reforçaria o pedido junto ao executivo, disse ainda que não vai
adianta fazer obras paliativas, é preciso uma reforma geral, para que possam assim que
passar essa pandemia contemplarem a belíssima fonte luminosa. Palavra com o
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador Jordão, disse que realmente
a fonte precisa de reforma, mas que na verdade a fonte passou por duas reformas, foi uma
em 1998 e a outra em 2009 ou 2010 não sabia ao certo, e nessa última reforma foi trocado
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toda o sistema de bombeamento de água, que uma nova reforma é necessária e hoje a
tecnologia ajuda muito, comentou ter visto na internet a reforma de uma fonte onde foi
feito porcelanato liquido, que talvez possa ser feito algo por cima das pastilhas pois hoje
existem muitos recursos, o que falta mesmo é o recurso financeiro, a questão da água é
preciso que tenha um pessoas responsável para manter a água limpa pois existem
especificações quanto aos produtos e dosagem a serem utilizadas. Em seguida pediu
permissão para assinar o requerimento. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Usou a palavra para autorizar a todos os vereadores que quiserem a assinar o
requerimento. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz.: Pediu permissão
para assinar o requerimento e disse que no ano de 2009 teve a honra de ser vereador junto
com o Senhor Antônio de Moura Varotto e votar a favor do projeto para que a reforma
tanto da fonte quanto do espaço cultural, sugeriu que todos os vereadores assinem o
requerimento para que volte o brilho da fonte. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade. 12- Requerimento nº 263/2021. Autor: Jordão de Amorim
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade.
13- Requerimento Verbal do Vereador Eduardo Miranda que solicita o fechamento
da praça todos os dias para que as crianças possam utilizar a mesma nas suas atividades
de lazer. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade.
Antes de dar início a palavra livre o presidente encaminhou o projeto de lei 021/2021 ao
Vereador Jordão de Amorim Presidente da comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, Vereador Allan Borges Presidente da Comissão de Educação o projeto de lei
021/2021 que “Dispões sobre a regulamentação de empréstimo de equipamentos, bens e
dependências das Escolas Municipais para uso dos munícipes”, o projeto deu entrada na
casa em caráter de urgência/urgentíssima, e pediu aos presidentes das comissões para
convocarem os demais membro para se reunirem e emitirem os pareceres, para que o
projeto possa ser votado na próxima semana, lembrou ao vereadores que na próxima
semana após a sessão ordinária haverá sessão extraordinária para votação do parecer
prévio das contas do executivo do exercício de 2019 e que todas as comissões precisam
emitir seus pareceres, confirmou a antecipação da reunião para as 18hs considerando que
será feita a entrega as pessoas que irão receber moção de aplauso, informou ainda o
recebimento do Oficio nº 365/2021 do Gabinete do Prefeito que encaminha a esta casa as
notas de Empenhos e os respectivos comprovantes de pagamento e os balancetes
financeiros do mês julho/2021 e disse que os documentos se encontram a disposição na
sala da presidência. Em seguida conforme já havia sido acordado hoje iriam nomear a
comissão para a reformulação do código municipal de postura, deixou a palavra livre para
aqueles vereadores que tiverem interesse de participar se manifestarem. Palavra com o
Vereador Allan Martins Dutra Borges: O vereador Allan disse ao presidente que
gostaria de participar da comissão. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Disse que também gostaria de participar da comissão. Palavra com o
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que também gostaria de participar, mas caso
tivesse mais alguém interessado poderiam fazer um sorteio, ou poderiam participar dando
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sugestões. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O
Presidente disse que em todas as reformas é preciso que tenha a comissão, mas nada
impede que os outros vereadores participem. A comissão ficou então formada pelos
Vereadores Allan Martins Dutra Borges, Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Thárik
Gouvêa Varotto. Em seguida o presidente informou que a portaria será publicada na
segunda feira e estipulado um prazo de 60 dias de trabalho para estarem apresentado para
votação do novo código de posturas, e na segunda ser denominado que será o presidente,
o relator e o membro da comissão. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Usou a palavra para perguntar se todas as comissões
estavam de acordo de se reunirem na próxima terça-feira às 17hs. Após todos
concordarem ficou confirmada a reunião. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda. O Vereador disse que não poderia deixar de comentar sobre o
Primeiro Encontro de Patrimônio, Educação e Turismo de Rio Novo, foi um evento muito
proveitoso onde os organizadores tiverem um ótimo empenho e foram repassadas boas
informações, parabenizou a todos os envolvidos na implantação do aplicativo Rio Novo
que será de grande valia para atrair turistas para o município e disse estar muito feliz com
essa notícia. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira:
Parabenizou aos organizadores do evento, foi um evento importante para que tenham mais
conhecimento sobre o município, e desejou que acontecem outros. Palavra com o
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que de acordo com as informações
que lhe foram passadas o aplicativo estará no ar no final deste mês, que será muito útil e
que eles deveriam ser os primeiros a divulgar. Palavra com o Vereador Francisco de
Assis da Cruz: Usou a palavra para agradece ao executivo por ter atendido seu
requerimento de nº 247/2021 que solicitava placa com a sinalização de “PARE” na
esquina das ruas Franklin Procópio com Av. Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro. Disse que
ontem juntamente com o Vereador Predo Caetano e o Suplente de Vereador Anderson
Luiz do Carmo Mendes mais conhecido como Dé DJ, estiveram no ACISPES em reunião
com o Deputado Dimas Fabiano e o Prefeito Ormeu Rabelo, que foi uma reunião
produtiva onde o Deputado comunicou que havia liberado para o município uma emenda
no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), que esse recurso já estava depositado
em conta, que esse recurso foi um pedido seu, do Vereador Pedro Gonçalves Caetano e
do Suplente de Vereador Anderson Luiz do Carmo Mendes e agradeceu ao Deputado por
ter atendido o pedido, e desejou que o Prefeito faça bom uso desse recurso. Palavra com
o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Usou a palavra para deixar registrado que ficou
satisfeito, apesar não ter visto do que se trata todo o projeto de lei, mas dias atras esteve
conversando sobre o projeto com a Secretária de Educação porque as pessoas que
exercem atividades esportivas nas dependências das escolas como por exemplo o Karatê
e a Capoeira que ficaram impedidos de utilizar o espaço na Escola Municipal Francisca
de Araújo Simões pra treinarem, que parece ter havido uma denúncia e a promotora pediu
que fossem suspensa, e votando o projeto espera que fique liberado para eles voltarem
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aos treinos que é tão importante para os jovens. 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
___________________________
Thárik Gouvêa Varotto
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