ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MGNº1578/2021
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 24 de setembro de 2021.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro 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, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik Gouvêa
Varotto. Ausente o Vereador Jordão de Amorim Ferreira. O Presidente declarou aberta a
Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Em seguida colocado em discussão e votação a
ata de nº1576/2021, que foi aprovada por unanimidade. A seguir o Presidente solicitou
que o secretário procedesse à leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei
nº 021/2021 do Executivo “Dispõe sobre a regulamentação de empréstimos de
equipamentos, bens e dependências das Escolas Municipais para uso dos munícipes”. 2Requerimento nº 264/2021. 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 para que se envie ofício aos prestadores de serviços bancários (agências e
postos) do município para o fiel cumprimento da Lei nº 10.048/2000 que dispõe sobre a
prioridade de atendimento a idosos e outros grupos vulneráveis durante todo expediente.
Justificativa: Ouvi relato de vários cidadãos, também presenciando que as agências
criaram um horário específico para os idosos e vulneráveis compreendido entre as 10:00
e 11:00hs da manhã para atendimento prioritário dos mesmos, sendo que no restante do
expediente normal este atendimento prioritário é negado a estes cidadãos deste grupo, que
afronta absurdamente a lei que os beneficiam. Portanto solicitamos urgência por parte do
executivo para que se oficie aos prestadores de serviços bancários citados, para que se
cumpra a lei evitando as penalidades por parte do município e dos órgãos competentes
judiciais e de defesa do consumidor. Sala das Sessões “Messias Lopes” 20 de setembro
de 2021. Allan Martins Dutra Borges-Vereador Proponente. 3-Requerimento nº
265/2021. 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, a solicitação abaixo:Requer seja tomada providência junto a Copasa quanto ao buraco existente na rua Dr.
Mario Hugo Ladeira em frente a Praça da Vila França. Justificativa: Além do mal cheiro
causado pela água para, existe o risco de acidente devido as pedras colocadas no passeio,
o que dificulta a passagem dos pedestres. Sala das Sessões “Messias Lopes” 21 de
setembro de 2021. Francisco de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 4- Requerimento
nº 266/2021. Autor: Jordão de Amorim Ferreira e Thárik G. 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
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Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte
solicitação: - Reitera requerimento nº 094/2021 que requer que sejam podadas as árvores
localizadas na rua Evaristo Braga, em frente à casa da Maria Lúcia Atheniense.
Justificativa: Estão oferecendo perigo para os que residem nas imediações e também aos
que passam pelo local, além de estarem bem próximas à rede elétrica. Lembrando que tal
problema é bastante simples de ser resolvido. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 22 de
setembro de 2021. Jordão de Amorim Ferreira e Thárik Gouvêa Varotto-Vereadores
Proponente. 5- Requerimento nº 267/2021. Autor: Guilherme de Souza Nogueira. A
Câmara Municipal de Rio Novo. 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 providências em relação ao comércio de redes
que está sendo realizado em frente à igreja matriz de nossa cidade. Justificativa: Temos
recebido reclamações que semanalmente comerciante de rede está utilizando os postes
localizados em frente à igreja para pendurar e expor seus produtos a venda, fato este que
causa poluição visual no coração de nossa cidade. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 22
de setembro de 2021. Guilherme de Souza Nogueira-Vereador proponente. 6Requerimento nº 268/2021. Autores: Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme
de Souza Nogueira. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vem requerer à
Mesa Diretora, cumpridas as formalidades regimentais, Moção de Aplauso, a todos
aqueles servidores públicos do Executivo e do Legislativo Municipal de Rio Novo, que
cumprem e exercem suas funções de forma exemplar. Justificativa: A presente
homenagem é fruto do meu reconhecimento como representante desta Casa Legislativa,
e uma forma de ser justo e valorizar todo empenho e dedicação de todo o funcionalismo
público pela qualidade dos serviços prestados em todos os níveis da administração
municipal, desde aqueles que exercem funções diretamente com a população, nos PSFs,
na educação, nas creches, nas obras e nos demais atendimentos, e até aqueles que
trabalham internamente na coordenação e administração dos trabalhos. Todo funcionário
Público é de grande valia para o desenvolvimento e melhorias em nosso município, pois
têm como dever, servir aos munícipes, sem qualquer distinção, cada um em sua área de
atuação. É sempre bom lembrar a importante função que têm aqueles que trabalham no
serviço público e que lidam, não só com o que é do governo, mas também de todas as
pessoas. Por conseguinte, nos é impossível falar somente dos servidores públicos sem
citar sua dedicação e perseverança e, por tal razão, como um observador das constantes
lutas, anseios e dos sonhos desta classe de imensa importância, vem através desta
homenagem, externar o profundo reconhecimento e gratidão aos servidores municipais,
que são peças fundamentais desta engrenagem que é a Administração Pública. Sendo
assim, com esta homenagem, vem estender a todos os servidores públicos do Executivo
Municipal e Legislativo, que cumprem e exercem as funções de forma digna, respeitosa
e responsável, meus votos de estima e consideração. Sala das Sessões “Messias Lopes”,
22 de setembro 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 7- Requerimento
nº 269/2021. Autores: Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza
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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 Municipal a seguinte solicitação: Vem requerer retirada
de entulhos e lixos existentes na lateral da Rua Célio Ribeiro Guimarães, parte
compreendida entre as Ruas Eduardo Tostes e Luís Antônio Frederico. Justificativa:
Moradores estão reclamando constantemente da sujeira que colabora para o aparecimento
de animais nocivos, e da fumaça proveniente dos lixos queimados no local. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 22 de setembro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador
Proponente. 8- Requerimento nº 270/2021. Autor: 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, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte
solicitação:-Reitera requerimento nº 068/2021 que requer a colocação de dois braços de
iluminação em postes já existentes na rua Geraldo Magela Costa, 01 (um) na esquina com
a rua João Carlos de Miranda e o outro na esquina com a rua Avelino Dias Pimont, ou a
colocação de postes caso haja a necessidade, peço também a coleta de entulho que se
encontra no local. Justificativa: Uma grande parte da rua está sem iluminação, há uma
grande distância entre os postes e o local está cheio de entulho, parte dele, segundo os
moradores, deixado de limpeza realizada pelos próprios funcionários da prefeitura.
Dificultando o trânsito a noite e colocando a população em risco através da falta de
luminosidade e por causa do aparecimento de animais nocivos. Sala das Sessões “Messias
Lopes, 22 de setembro 2021.Thárik Gouvêa Varotto-Vereador. 9- Requerimento nº
271/2021. 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, requerer, ouvida a Câmara,
seja encaminhado ao Executivo Municipal e Secretaria de Saúde Municipal a seguinte
solicitação: Reitera requerimento nº 080/2021 que requer a colocação das manilhas na
rede de captação das águas pluviais da rua Deolinda Ribeiro Alvim e solução para o
problema das caixas de passagem existentes dentro do quintal do morador Jovani
Tertuliano. Justificativa: Os moradores da referida rua estão sofrendo com as águas e o
barro que invadem suas casas, devido ao não escoamento normal. As tampas das caixas
de passagem se soltam devido à pressão do grande volume água interno na rede de
captação, formando um grande lago no terreno do citado morador, além de prejudicar
outros vários moradores da rua. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 22 de setembro de
2021. Thárik Gouvêa Varotto -Vereador Proponente. 10- Requerimento nº 272/2021.
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, requerer, ouvida a Câmara, seja
encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Reitera requerimento nº
089/2021 que requer providências quanto ao loteamento que está sendo realizado em
terreno localizado na estrada que dá acesso ao Lazaredo, (ao lado do depósito Jomar Gás).
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Justificativa: O referido loteamento está deixando em dias de chuva, muito barro
espalhado pela estrada, tornando o local muito perigoso. Causando sérios transtornos ao
pessoal que reside nas imediações e comunidade, que precisam da estrada para ter acesso
à cidade. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 22 de setembro de 2021. Thárik Gouvêa
Varotto-Vereador Proponente. 11- Requerimento nº 273/2021. Autor: Jordão de
Amorim Ferreira. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente
da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após
tramitação regimental. Seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio
Novo Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita instalação de placa “PARE” e sinalização
horizontal no final da Rua Dona Rita com a Av. Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro.
Justificativa: A instalação de placas de sinalização mostra-se de extrema importância
para garantir a segurança dos transeuntes e motoristas que utilizam as referidas vias. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 23 de setembro de 2021. Jordão de Amorim FerreiraVereador proponente. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 021/2021 do Executivo
“Dispõe sobre a regulamentação de empréstimos de equipamentos, bens e dependências
das Escolas Municipais para uso dos munícipes”. Colocado em segunda discussão e
votação. Aprovado por unanimidade. 2- Requerimento nº 264/2021. Autor: Allan
Martins Dutra Borges. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o
Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse que com referência ao requerimento já
havia comentado sobre o mesmo na reunião anterior, que o gerente da agencia bancária
na qual presenciou o problema o abordou na rua e lhe disse que já foi solucionado o
problema e voltará ao atendimento normal, que precisam sempre procurar uma maneira
de beneficiar e não retirar os direitos, o que estava acontecendo era absurdo, mas manteve
o requerimento para que as outras agência e postos de atendimento bancário fiquem
cientes e se adequem a lei, pois lei é para ser cumprida. Palavra com o Vereador Thárik
Varotto: Gostaria de parabenizar o vereador Allan pelo requerimento pois encorpa o
requerimento feito por ele, e também por estar correndo atrás para não deixar que tirem
o direito dos cidadãos. Pediu para assinar com ele o requerimento. O que foi concedido
pelo vereador proponente. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 3-Requerimento nº 265/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador Francisco de Assis
da Cruz. O vereador disse que gostaria de aproveitar a presença no plenário dos
funcionários da Copasa, sabe que a demanda de trabalhos que eles tem é grande, mas
pediu a eles uma atenção especial para que junto com o setor de obras da prefeitura, pois
existe um convênio, finalizem o serviço pois o buraco está aberto há mais de quinze dias,
inclusive caiu um rapaz no local e o mesmo se machucou. Palavra com o Vereador
Thárik Gouvêa Varotto: Disse que estava presente quando o Vereador Francisco
chegou ao local, e essa situação ocorre em vários pontos da cidade, que não sabe quem é
o responsável, mas acha que ainda é a prefeitura responsável por fazer os reparos nesses
buracos, que deveria haver um sincronismo melhor entre os funcionários da Copasa com
os da prefeitura, sugeriu que caso a prefeitura seja a responsável que deixe pelo menos
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dois funcionários disponíveis para esse serviço porque todo lugar que tem um vazamento
a Copasa conserta e a prefeitura teria que fazer o reparo e esse reparo não e feito, que “
em certos lugares se vê homens tropeçando uns nos outros e até batendo de braço, que
trabalhador a prefeitura tem, tem é que colocar para trabalhar, mas ficam aí coçando saco
como se diz, que tem lugar que fica igual bicho de monte; então se tirar e colocar de
acordo para trabalhar sobra uns dois camaradas para ficar por conta desses reparos”, disse
ainda que todo hora que encontra com um munícipe ele pedem para que buracos sejam
tapados alegando que a Copasa conserta o vazamento e depois o local fica com barro,
que a prefeitura podia dar uma olhada nessa situação, conversar com o pessoal da copasa
e deixar funcionário por conta de fazer esses reparos. Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade. 4- Requerimento nº 266/2021. Autor: Jordão de
Amorim Ferreira e Thárik G. Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra
com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira. Disse que o Vereador Thárik fez esse
requerimento no início do ano, porem as árvores estão muito altas e com uma inclinação
pendendo para as residências, é um caso de extrema urgência sendo que a primavera é
um período de fortes chuvas, que essa poda é para ontem, antes que tenha um acidente
com alguém ou prejudique as casas dos moradores. Palavra com o Vereador Thárik
Gouvêa Varotto: Disse que procurou conversar com os funcionários responsáveis pela
poda e o que está acontecendo é o mesmo de um requerimento feito pelo Vereador Pedro,
está dependendo do desligamento da energia elétrica por estar muito perto da rede de alta
tensão para que eles possam realizar a poda. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de
Oliveira: Disse que aproveitando o tema, próximo a batalhão da polícia militar, em frente
a residência as Senhora Lucimilia, tem uma árvore que além de estar encostando na rede
elétrica, está prejudicando o muro da residência da Senhora Lucimilia, já foi feito
requerimento a respeito, que o Vereador Eduardo já plantou outra árvore próxima mas
que não tem um crescimento tão grande, gostaria que fosse tomada providência para a
retirada da referida árvore antes que se inicie o período das chuvas. Em seguida pediu que
o requerimento fosse reiterado. O requerimento 266/2021 foi colocado em primeira e
única votação. Aprovado por unanimidade. 5- Requerimento nº 267/2021. Autor:
Guilherme de Souza Nogueira. Colocado em primeira e única discussão e votação
aprovado por unanimidade. 6- Requerimento nº 268/2021. Autor: Thárik Varotto.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa
Varotto: O Vereador disse que de certa forma acho injusto ficar direcionando esses
requerimentos de aplausos para um ou outro, então resolveu fazer essa moção de aplauso
para todos os servidores sem especificar, evitando assim que alguns fiquem chateados,
que cada um sabe se cumpre sua função respeitando o povo, que homenageando a todos
fica de certa forma mais justo e leal, que ser for pensar dessa forma tem funcionário
público que merece mais que os outros, citou como exemplo que quando está chovendo
vê que tem certos trabalhadores que param porque o serviço não dá para ser feito devido
a chuva, já no caso dos lixeiros, com chuva ou sol eles estão trabalhando. Que dedica essa
moção a todos os funcionários, pois cada um sabe se trabalha de forma digna respeitando
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o povo, respeitando o dinheiro do povo e atendendo a todos com carinho e dignidade.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 7- Requerimento
nº 269/2021. Autores: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão e votação
Aprovado por unanimidade. 8- Requerimento nº 270/2021. Autor: Thárik Varotto.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa
Varotto: Disse que como o requerimento é uma reitera, se esqueceu de informar que o
entulho já foi coletado, mas ainda continua sem iluminação deixando o local perigoso
pois a rua é muito íngreme, que a população paga uma alta taxa de iluminação e não tem
o serviço. Pediu a prefeitura que tome as devidas providências. Colocado em primeira e
única votação. Aprovado por unanimidade. 9- Requerimento nº 271/2021. Autor: Tharik
Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador
Thárik G Varotto: Disse que na época esteve no local e mandasse um engenheiro pra
verificar o que tinha sido feito, “pois quem fez o serviço era muito burro”, que conversou
engenheiros que disseram que ele estava certo, as manilhas estão no local e com a chegada
das chuvas as casas das pessoas voltarão a ter o mesmo problema, pediu que o prefeito
que dê prioridade para aquela obra. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 10- Requerimento nº 272/2021. Autor: Tharik Gouvêa Varotto. Colocado
em primeira e única discussão. Disse que no ano anterior tiveram vários problemas com
pessoas que não conseguiam passar pelo local com seus veículos devido ao loteamento,
na época pediu a prefeitura que tomasse providências para que não prejudicasse as
pessoas que utilizam aquela estrada, que no verão passado recebeu muitas reclamações,
e esse ano parece que já está encaminhando para ter os mesmos problemas. Colocado em
primeira votação. Aprovado por unanimidade. 11- Requerimento nº 273/2021. Autor:
Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado
por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: disse que gostaria de colocar em pauto um assunto polêmico pois sempre é
interpelado por moradores, que já tentou colocar em discussão em 2019 quando foi
presidente desta casa e poucos se manifestaram, sugeriu a câmara colocasse uma enquete
no facebook para que a população possa dar seu parecer sobre os fogos de artifícios, disse
que em algumas cidades já tem leis sobre o assunto, que sabe que todos querem festejar,
ter e ter motivos para soltar fogos e ao mesmo tempo tem os idosos, pessoas especiais e
animais que sofrem com a poluição sonora causada pelos fogos, que gostaria de saber a
opinião dos vereadores com relação ao assunto e se é possível a câmara fazer essa enquete
no facebook para ver o que é melhor para a cidade, que as vezes o que é bom para uma
cidade não é bom par a outra, e caso alguém quiser se manifestar sobre o tema seria útil
para as pessoas. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse que é
importante discutir o assunto, na sua opinião que o que incomoda nos fogos são aqueles
que pegam de surpresa, que soltar fogos sem motivo deveria ser punido, mas nas festa
acha que é uma tradição, que deviam dentro da lei buscar uma forma de comunicar a
população quando houver um evento, citou como exemplo o carnaval, mas tudo com
segurança, assim como no dia de Nossa Senhora Aparecida que é uma tradição, é preciso
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preparar a pessoa, o que incomoda é o susto, sabe que os animais sofrem com os fogos e
esse é um tema muito complexo e que ele tem que ser muito debatido e não é favorável
em radicalizar, mas tem que acatar a opinião da maioria, que é a favor de propor um lei
para resguardar mas não ser tão radical, até porque isso pode fazer parte do código de
postura, citou como exemplo o requerimento feito pelo presidente desta casa a respeito
da venda de redes na praça, que é um absurdo, é uma poluição visual, que podem discutir
o tema na reformulação do código de postura, mas concorda que é um tema que precisa
ser discutido. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que o vereador
Allan Borges fez uma boa explanação, que por estar envolvido na causa animal, foi
procurado por pessoas que falaram sobre o assunto e disse a elas que uma lei que não
permite soltar fogos ele é contra, que não é porque uma pessoas não gosta de algo que a
outra não possa gostar, que é a favor se a maioria da população votar e achar que deve
proibir os fogos, disse ser devoto de Nossa Senhora Aparecida e dia 12 acontece a festa,
sabe ser complicado para quem não gosta, mas ao mesmo tempo vão estar proibindo
aquelas pessoas que gostam, como por exemplo em manifestações religiosas não só da
cidade mas de todo o Brasil, que não lembra nem a último dia que ouviu um foguete
estourando, que a verdade é essa, que os botafoguenses é que soltavam muito foguete mas
ultimamente não estão podendo soltar foguete, mas falando sério não lembra, questionou
se quem vende droga soltar um foguete como que fica, sabe que é complicado, que acha
errado soltar foguete a troco de nada, sem estar comemorando algo, mas quando é uma
coisa esporádica não vê o porquê ser proibido, reconhece que tem pessoas que o foguete
causa problema, mas tem coisa muito mais importante no município para olharem antes
de olhar foguete, que está era sua opinião, sempre se posiciona e não fica em cima do
muro, que faça a enquete que é uma ótima ideia, parabenizou o vereador Jordão pela
iniciativa de fazer a enquete, mas que seja um boa enquete onde as pessoas possam votar
somente uma vez. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Com
relação aos fogos disse que na entidade onde no momento está presidente tinham o habito
de soltar foguetes, e por conta disso recebia muitas reclamações, inclusive de telhados
que foram danificados, e se for verificar as normas os fogos para serem usados tem que
ter laudo de corpo de bombeiros, e acha que a enquete ou uma outra forma de consulta
seria o ideal, dentro da Escola de Samba foi ouvido a maioria que opinou por não soltar
e a vida na escola ficou mais feliz depois que pararam com os fogos, que se for a da
vontade que continuem soltando fogos ele respeita, mas na sua opinião os fogos trazem
mais problemas do que melhoria na vida das pessoas. Palavra com o Vereador
Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o Vereador Jordão pelo ideia, disse que para
se pensar muito pois as pessoas tem tanto o direito de ir e vir como de soltar foguete, que
deveria ser feito uma audiência pública ou um plebiscito para que o povo se manifeste.
Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse que o maior complicador
de se criar essa lei é a fiscalização e punição, já se tem muita dificuldade em diversas
situações de fiscalização no município, é preciso analisar com calma para se chegar num
meio termo, talvez um regulamento, que a enquete precisa ser bem elaborado por ser
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difícil fiscalizar as redes sociais, mas acha que o tema é discutível e já imaginava que
mais dia menos dia esse tema chegaria nesta casa e é preciso ouvir a população. Palavra
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: disse que esteve conversando com algumas
pessoas que falaram sobre fogos, e uma dela todos os anos por coincidência ou não no
Reveillon filmava os fogos para postar nas redes sociais, e é a mesma pessoa que é contra
os fogos, que não é de maneira geral, mas a hipocrisia está reinando hoje em dia. Palavra
com o Vereador Daniel Geraldo Dias: O vereador disse que o tema é discutível e
polêmico, mas a enquete é a forma mais democrática de se tomar uma decisão, como foi
dito pelo vereador Allan Borges a fiscalização é difícil, no código de postura consta que
é extremamente proibido colocar fogo em lixo e etc, na área urbana e também na zona
rural, e estão sempre recebendo reclamações de queimadas e não aparece o autor, que
no seu entendimento nesta questão tem que ser taxativo, ou pode ou não pode, citou como
exemplo caso tenha um evento e seja anunciado, mas como fica as crianças e os animais,
como vai avisar para um cachorro que vai soltar foguete e ele precisa ficar esperto, é um
tema que precisa ser porque tem coisas que não estão ao alcance deles, que se for tomada
a decisão que não ser proibido no município que se tenha uma rigidez em cobrança se
não começa a criar transtornos novamente para esta casa, tem que se pensar muito e
analisar quais situações podem e quais não podem como isso ser medido, a participação
da população é importante para não ser uma decisão só deles vereadores. Palavra com o
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Agradeceu as manifestações de
todos os vereadores e disse que irá pedir ao Mauro que presta assessoria aqui na casa,
para ver a segurança e forma de poder estar procedendo essa enquete e quando ele
conseguir desenvolver irá trazer para estarem passando para os nobres vereadores e
promover essa aprovação plenário para estarem dando publicidade nos canais de
divulgação da câmara para toda a população rionovense. A seguir deu início a entrega das
moções de aplauso aos homenageados convidando o Vereador Daniel Geraldo Dias
proponente da Moção de Aplauso concedida ao Senhor Welker Rodrigues para fazer a
entrega, seguindo as homenagens o presidente convidou o Vereador Allan Borges
proponente da moção concedida aos funcionários da Copasa para juntamente com os
vereadores Pedro Caetano e Jordão de Amorim para fazerem a entrega ao Senhor Igor
Wandré Rodrigues e Silva; Convidou os Vereador Ivalto Rinco e Thárik Varotto para
juntamente com o Vereador Allan fazerem fazer a entrega ao Senhor Eder Junior Vieira
e Silva; convidou os vereadores Eduardo Miranda e Francisco da Cruz para juntamente
com o Vereador Allan Borges fazerem a entrega ao Senhor Guilherme Jose de Freitas;
Convidou os Vereadores Jordão Amorim e Daniel Dias para juntamente com o Vereador
Allan Borges fazerem a entrega ao Senhor Rogério Medeiro do Amaral. O presidente
parabenizou os autores das moções de aplauso e agradecer a todos que se
disponibilizaram vir a esta casa, que é uma honra para a Câmara Municipal estar
prestando esta homenagem e espera que retornem mais vezes, que sabe da árdua missão
de cada um, que o Welker vem fazendo um importante trabalho, não só nos seus desafios
pessoais mas também fazendo ações solidárias importantes utilizando da sua paixão pelo
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esporte para ajudar as pessoas; aos funcionários da Copasa disse que hoje eles devem
disputar com os vereadores aquelas que são mais próximas a população e que recebem
mais reclamações, sabem que muitas das coisas que acontecem não são culpa deles, que
trabalham numa estrutura de uma estatal, mas tem certeza do empenho e dedicação, que
todas as vezes que precisou e os procurou foi sempre muito bem atendido, que foi muito
bem lembrado pelo vereador Allan Borges estar prestando esta homenagem. Palavra com
o Senhor Welker Rodrigues: Cumprimentou os presentes, agradeceu ao Vereador
Daniel Dias pela homenagem e aos demais vereadores por terem aprovado, disse que
gostaria de fazer um apelo não só falando de questão municipal mas questão do Brasil,
que tivemos as olimpíadas que infelizmente para uns é contra para outros a favor , ma o
Brasil teve um resultado muito ruim de um modo geral, que no seu ponto de vista como
atleta o que falta no Brasil é o incentivo, ou seja, no Brasil precisa primeiro mostrar
resultado pra obter incentivos, que deixa aqui seu apelo pedindo que incentivem para
depois colherem os frutos, que sabem das dificuldades que tem no Brasil, mas tem que
copiar, copiar é muito fácil, e bons exemplos tem que ser copiados, que deixava um apelo
a esta casa para que procurem buscar recursos para que tenham resultados, não esperar o
resultado chegar, e sim ir em busca dele. Agradeceu a Deus, a sua família representada
por sua esposa, a suas duas equipes representadas aqui pelo funcionário Mauro e o seu
Amigo Eder e a Jaguar Rio Novo que carrega e sempre irá carregar pois faz parte de sua
cidade, e a Luiz Bastos que é seu treinador, disse ainda que Rio Novo estará sempre com
ele onde estiver e fazendo a questão solidaria conforme mencionou o Vereador
Guilherme Nogueira, que uma coisa que gosta é beneficiar as pessoas, que fazer o bem o
faz feliz, em breve irá fazer outros atos de solidariedade, e espera contar com o apoio da
casa para poder obter resultado. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges:
Disse a todos os homenageados que essa é uma simples homenagem, mas de muito
significado, significa não só o reconhecimento da Câmara Municipal mas de todo o
município, de todos os cidadãos, pois representam a população rionovense, que essa
homenagem de alguma forma irá valorizá-los, disse ao Welker Rodrigues que devem
olhar com carinho a sua causa, que primeiramente precisam dar oportunidade para depois
cobrar o resultado, com relação aos funcionários da Copasa que teve a honra de conceder
essa homenagem, disse que a vários anos a empresa está instalada na cidade e as
reclamações eram constantes, hoje diminuiu muito, que tiveram a grata satisfação de
receber no município o gerente Igor, presenciou diversas vezes ele de madrugada
verificando vazamento, é um funcionário que veste a camisa, que fica preocupado ao
mesmo tempo que fica lisonjeado poder conceder essa homenagem e preocupado de
perder e ele e sua equipe se verem esse resultado e tirarem eles daqui do município, que
esta homenagem irá engrandecê-los, inclusive em suas carreiras. Disse ao senhor Welker
Rodrigues que na última sessão fez um requerimento pedido que transformem a área do
Cabral que no Vico Nogueira em área para corridas, com colocação de placas com
metragens, barras e pranchas para abdominal, que é um grande incentivo e com custo
barato para o município, podendo colher os resultados mais à frente. Em seguida
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agradeceu aos homenageados e desejou que Deus os projeta e que estará sempre a
disposição para ajudar no que precisarem. Palavra com o Vereador Thárik Gouvea
Varotto: Disse que gostaria de deixar seus agradecimentos e reconhecimento pelo
trabalho exercido pelos funcionários da Copasa, que está sempre entrando em contato
para cobrar, fazer solicitação e interrogar o Igor e o Eder que é seu vizinho. Parabenizou
o Senhor Welker pelo trabalho beneficente que realizou de doação de leite através do
atletismo. Que cobrou aqui nesta casa há um tempo atrás da Secretaria de Esportes estar
desenvolvendo trabalho com crianças, que podiam se espelhar no Welker e outros
corredores que tem no município e que participam da equipe jaguar, para elevar o ICMS
esportivo e conseguir fundos para que o município faça esse trabalho social voltado para
que as crianças não ficarem na mão de traficantes e no morro aprendendo coisas errada,
finalizou sua fala deixando seus aplausos e reconhecimento. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: O vereador disse que quase tudo já foi dito, mas gostaria
de parabenizar os homenageados, que o incentivo ao esporte é essencial, que o esporte já
tirou e tira muitas pessoas das drogas, conhece alguns que saíram do mundo do crime
graças ao esporte, que além de fazer bem para saúde, salva pessoas, desejou ao Welker
que ele continue nesse caminho que ele irá longe; Disse que quando entrou nesta casa
ficou apavorado pois o termômetro do vereador é o celular, que na época era no mínimo
50 reclamações por dia com relação a COPASA, que ele e o vereador Eduardo estavam
quase colocando um camping em frente ao escritório porque era o dia inteiro, e o
encarregado da época tinha mais compromisso com o município de Goianá, que fizeram
um ofício ao Diretor da Copasa que esteve aqui entendeu a situação e nos mandou o Igor,
que já fez um ofício para a Copasa o elogiando e pedindo para deixa-lo quieta aqui no
município pois hoje as reclamações são esporádicas, e essa homenagem é mais que
merecida. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que a lembrança do
Vereador Allan Borges foi muito oportuna fazendo essa simples homenagem a equipe da
Copasa e como disse o vereador Jordão Amorim, na gestão passada toda semana eram
vários requerimentos sobre problemas da Copasa, no final da gestão já havia diminuído
bastante, esse ano ainda tem problemas sim, mas amenizou muito, que gostaria de
parabenizar a toda a equipe que está correndo atrás e passando um boa imagem, antes
era telefone o dia todo e requerimentos toda semana; parabenizou mais uma vez o Welker,
disse terem outros exemplos na cidade, presentes aqui tem o Mauro e o Eder, que eles
conseguem conciliar família, trabalho e esporte e ainda fazer ações solidárias, que
gostaria de agradecer ao Welker pelo puxão de orelha, pois eles como legisladores
precisam ter um olhar mais atento nas questão do esporte, que Rio Novo já demonstrou
que tem grande potencial, tem vários talentos que se destacaram com muito sacrifício e
pouco incentivo do poder público, essa é a verdade, o que prova isso são os três cidadão
aqui presentes que praticam esporte, que o vereador Thárik não pode citar porque foi um
perna de pau, mas brincadeiras a parte é uma situação seria e precisam estarem unidos
para buscar meios, sabe das dificuldade financeiras que o município tem, mas o custo
benefício quando se investe no esporte, não é só o ICMS esportivo mas no índice de
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criminalidade, disse que a cidade tem um índice assustador de criminalidade entre os
jovens, isso quer dizer que ser investir no esporte hoje, de repente vai amenizar muito no
futuro, isso é um construção que precisa de uma base bem feita. Palavra com o Vereador
Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o Vereador Daniel Dias pela homenagem
concedida ao Welker Rodrigues pelo ato beneficente para a Casa Lar. Comentou ter feito
um requerimento destinado a Copasa, pois moradores da rua Tenente João Lobo estavam
reclamando quanto a um vazamento e assim que o requerimento chegou a Copasa o
problema foi solucionado, e gostaria de agradecer ao Igor por ter atendido seu
requerimento. Parabenizou o Vereador Allan Borges pela homenagem aos funcionários
Copasa em especial ao gerente Igor. O presidente agradeceu a presença de todos e
informou que encerraria a sessão e em seguida iniciariam sessão extraordinária pra
votação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a
prestação de contas do município exercício 2019. 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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