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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MGNº1580/2021 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 01 de outubro de 2021. 

  
Ao 1º (primeiro) dia do mês de outubro de 2021, às 19:05hs (dezenove horas e cinco 
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 e Thárik Gouvêa Varotto. Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal. Em seguida colocado em discussão e votação as atas de nº1577/2021, 
1578/2021 e 1579/2021 que foram aprovadas por unanimidade. A seguir o Presidente 
solicitou que o secretário procedesse à leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- 
Requerimento nº 274/2021 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 seja analisada a possibilidade de ser providenciada obra de 
manilhamento para captação de água pluvial na Avenida Getúlio Vargas, fundos da 
residência do Edinho lanterneiro. Justificativa: A referida avenida é quase sempre 
invadida pelas águas na época de chuva, e consequentemente as residências, portanto essa 
obra é necessária para evitar risco e prejuízo aos moradores. Sala das Sessões “Messias 
Lopes” 28 de setembro 2021.Pedro Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 2- 
Requerimento nº 275/ 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 seja feita a instalação de guard rail na curva onde ocorreu o 
descoramento da pista. Justificativa:Uma vez que neste local já ocorrem acidentes e a 
obra de contenção já foi finalizada, a instalação de guard rail é necessária por questão de 
segurança. Sala das Sessões “Messias Lopes” 28 de setembro 2021. Pedro Gonçalves 
Caetano-Vereador Proponente. 3- Requerimento nº 276/2021. 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 encaminhado ao Executivo 
Municipala seguinte solicitação: - Vem requerer ao Executivo Municipal em conjunto 
com o DER, poda das árvorese/ou galhos localizados às margens da MG - 353, que 
oferecem grande perigoa todos que transitam pelos locais. Assim como, envio de 
solicitação ao DERpara providências não só no perímetro que abrange nosso município, 
mastambém nos demais trechos compreendidos entre Guarani e Juiz de Fora. 
Justificativa: Pensando em resguardar a vida de todos cidadãos que utilizam da rodovia 
MG-353, vem pedir que o município execute o serviço supracitado e comuniqueao DER 
o problema relacionado à queda de galhos e árvores em diversostrechos compreendidos 
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entre as cidades supracitadas. Por se tratar deinteresse de um número altíssimo de pessoas 
que utilizam da rodoviadiariamente, aguardamos ansiosos com a certeza do pronto 
atendimento. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 30 de setembro 2021. Thárik Gouvêa 
Varotto-Vereador Proponente. 4- Requerimento nº 277/2021. 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 encaminhado ao Executivo Municipala 
seguinte solicitação: Vem requerer serviço através de máquina patrol, cascalhamento e 
aberturas de bocas de lobo na estrada do Mato Negro, local conhecido como "terras da 
dona Sinira, localizado às margens da MG - 353.Justificativa:Moradores tem reclamado 
sobre o estado precário da estrada vicinal, o quetorna nítido a necessidade dos serviços 
solicitados acima. O localcompreende um número considerável de moradores, são eles: 
Sr. Oswaldo, Claudeci Fernando, Rodrigo Borges, João Gonçalves (João Foca), Maísa 
Ladeira, Ferreirinha, Nestora Diana, Susana Mattos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 
30 de setembro 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 5- Requerimento 
nº 278/2021. 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 encaminhado ao Executivo Municipala seguinte solicitação: Vem requerer ao 
Executivo Municipal em conjunto com a diretoria da SantaCasa de Misericórdia de Rio 
Novo, a prestação de contas da instituição,saber se existe uma previsão e o que falta para 
sua reabertura.Justificativa:É importante todos nós unirmos forças para conseguirmos a 
reabertura dessehospital imprescindível, não só para a população de Rio Novo, mas 
tambémdas cidades circunvizinhas. Porém, é indispensável a diretoria 
mostrartransparência para que a população continue ajudando como sempre fez. 
Nosúltimos anos, muito dinheiro foi destinado e/ou empregado na instituição, 
epropagandas eleitorais divulgavam a sua reabertura imediata, o que nãoocorreu. De 
forma clara iludindo ao povo. Por se tratar de dinheiropúblico, é uma obrigação das 
administrações terem respeito e transparênciapara com todo cidadão, ou seja, mostrar o 
valor empregado, como foi gasto e com o quê? Informar a situação atual a toda população 
e se existe alguma previsão de reabertura. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 30 de 
setembro 2021. Thárik Gouvêa Varotto -Vereador Proponente. 06- Leitura do Ofício 
129/GAB/CD do Gabinete do Deputado Euclydes Pettersen que informa a Indicação 
de Emenda de Relatória, para custeio, Ação 2E89(Incremento Temporário ao Custeio dos 
Serviços de Atenção Básica em Saúde-PAB) GND-3; do valor de R$400.020,15 
(quatrocentos mil e vinte re4ais e quinze centavos), do Ministério da Saúde, para o Fundo 
Municipal de Saúde de Rio Novo-MG. 07- Leitura do Ofício 174/GAB/CD do Gabinete 
do Deputado Euclydes Pettersen que informa a Indicação de Emenda de Relatoria, na 
Ação 1D73(Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano) no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) destina da pavimentação urbana. ORDEM DO DIA:1- 
Requerimento nº 274/2021Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e 
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única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 2- 
Requerimento nº 275/ 2021. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e 
única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou ao 
vereador Pedro Caetano e pediu para assinar com ele o requerimento dizendo que já havia 
feito outros requerimentos relativos ao assunto, disse que antes do início das obras tinha 
um guard rail e esperava que voltassem com o mesmo para o local com urgência antes 
que algo aconteça. Palavra com o Vereador Pedro Jordão de Amorim Ferreira: o 
Vereador Fez uso da palavra para dizer que iria se retirar da reunião por não estar se 
sentido bem. Em seguida o requerimento foi colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3--Requerimento nº 276/2021. 
Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Vereador Tharik Gouvêa Varotto: Usou a palavra para comentar que estava voltando 
do município de Guarani e perto do sitio do Podoia havia caído um eucalipto muito grande 
interrompendo o trânsito na estrada, que Graças a Deus não havia aconteceu nada com 
ninguém, mas é necessária a poda dessas árvores para evitar acidentes, disse que em um 
trecho próximo ao bairro Lagoinha o município fez a poda, sugeriu que os demais 
vereadores assinassem o requerimento e que o mesmo seja encaminhado  ao executivo 
em forma de ofício em nomes da câmara para ser enviado ao Departamento de Estradas 
e Rodagem-DER. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. 4- Requerimento nº 277/2021. Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira 
e única discussão e votação. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto:Disse 
que a pista no referido local está muito estreita necessitando da construção de boca de 
lobo e de patrolamento, que alguns moradores entraram em contato com ele pedindo que 
fosse feito o requerimento, é um trecho curto que não chegando a 1km, que ele e os 
moradores aguardam pelo serviço. Colocado em primeira e única votação. Aprovados por 
unanimidade dos vereadores presentes.  5- Requerimento nº 278/2021. Autor: Thárik 
Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto:  Disse ser e não ser um problema, que a todo momento é interrogado 
por pessoas, comentou que ocorreu um parto na Santa Casa e que a mesma iria voltar a 
funcionar, que muito dinheiro público é empregado no local, e ficam sem saber o que 
falar para as pessoas, que espera uma resposta tanto do executivo quanto da diretoria da 
Santa Casa, se vai reabrir ou o porquê que não vai,  por ficam na linha de frente  tem que 
ter essas respostas, e não podem ficar no achismo se vai ou não vai, que procura uma 
resposta concreta para passar para a população. Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Palavra com o Presidente 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Usou a palavra para encaminhar o Projeto de 
Lei 022/2021 do Executivo “Autoriza a concessão não onerosa do direito real de uso de 
imóvel de propriedade do Município e dá outras providências”, e o projeto 007/2021 do 
Legislativo “Dispõe sobre denominação de logradouro público” Projeto de lei 07/2021 de 
autoria do Vereador Thárik Gouvêa Varotto, para a Comissão de Legislação Justiça e 
Redação Final para emissão de parecer. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier 
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de Miranda: Como membro da comissão de Legislação Justiça e Reação Final sugeriu 
que a reunião para discutirem e emitirem parecer aos projetos fosse realizada na próxima 
quarta-feira antes da reunião da comissão de reformulação do código de postura. A 
sugestão foi aceita. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: Convocou reunião extraordinária para quarta-feira as 19hs para discussão e 
votação dos projetos sendo que um deles está em caráter de urência/ urgentíssima, 
respeitando as comissões caso precisem de mais dados para emissão do parecer. Palavra 
com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Sugeriu que a reunião da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final fosse antecipada para terça-feira e todos 
concordaram. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse ser um projeto 
de grande importância, principalmente pelo incêndio ocorrida na cozinha do restaurante, 
que está por dentro do assunto e o restaurante é a fonte de renda dos proprietários e de 
seus funcionários, portanto precisam retornar com as atividades o quanto antes. Palavra 
com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que se houver 
unanimidade dos vereadores na quarta-feira já encaminha as duas votações devido a 
importância. PALAVRA LIVRE: O presidente usou a palavra para informar que foi 
finalizada a questão referente a futura transferência da Câmara para o antigo prédio do 
Banco Itaú, que já foi pulicada a homologação do acordo e  já tem a documentação de 
cessão do prédio para a câmara, que após um processo com algumas reuniões foi 
encaminhado a assessoria jurídica pra que seja publicado edital de licitação para a 
reforma, a partir de domingo já estará sendo publicado no jornais de veiculação regional 
o edital do processo de licitação e na segunda haverá uma reunião da comissão de 
licitação, que a advogada da câmara e o assessor que está auxiliando neste edital, então 
disse que a comissão de licitação ficava convocada e os demais vereadores convidados a 
participar da reunião, disse ser ele o responsável direto pela obra mas gostaria todos 
participassem desse momento que vai ser histórico, onde seus nomes ficarão marcados na 
história do município como sendo  os vereadores que inauguraram a nova sede da câmara 
com o intuito de cada vez mais fortalecer o legislativo, enfim a câmara terá acessibilidade 
para pessoas com dificuldade de locomoção ou cadeirantes que poderão participar das 
reuniões pois haverá elevador na nova sede, disse que a primeira etapa da obra está 
calculada em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), nesta etapa está  a faixada, troca 
da fiação, pintura, o pavimento térreo, as divisórias que serão de vidro para dar 
transparência e leveza ao ambiente, e futuramente em uma segunda etapa seria o subsolo 
e colocação dos mobiliários adequados ao funcionamento bem como a colocação do ar 
condicionado central, que a câmara tem esse recurso pois  durante todo esse ano 
economizaram bastante e essa será uma oportunidade de estarem dando uma melhor 
estrutura para o trabalho do legislativo rionovense, disse ainda que não  data certa mas 
trará a arquiteta do projeto  a esta casa para apresentar para os nobres edis o projeto e 
mais uma vez falou da necessidade da participação dos demais vereadores na execução 
desta obra para dar maior transparência e objetividade na conclusão deste trabalho e a 
Câmara ter sua sede própria, que a câmara tem um terreno e posteriormente deverão estar 
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votando um projeto de lei par ceder o referido terreno para o município pois ele se torna 
sem utilidade para a câmara, mas para o município será útil. Palavra com o Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda:Informou que está acompanhando um projeto das 
Secretarias de Esporte, Educação e de Cultura referente a criação da primeira rota de 
ciclismo aqui em Rio Novo, que já está sendo confeccionado placas e serão criadas outras 
rotas, os praticantes desses esportes estão muito satisfeitos e o projeto tem o apoio da 
prefeitura e será muito bom para o município. Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira:Disse que os praticantes de corrida e ciclismo, além da 
prática do esporte fazem um trabalho bacana, muitas vezes de caráter solidário, e fica 
feliz de através de parceria com política pública estarem ajudando no desenvolvimento 
dessas atividades. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O Vereador usou 
a palavra para comentar quanto aos requerimentos feitos pelos demais vereadores;  disse 
que as vezes é muito cobrado pelas pessoas que dizem que ele não faz requerimento, 
portanto gostaria de se justificar com a população, disse que está sempre prestando 
atenção e vendo os requerimentos que são feitos, e quando pensa em fazer um  
requerimento a secretária diz que o requerimento já foi jeito e deixa de fazer porque não 
tem nenhuma validade se já foi feito. Comentou quanto ao requerimento do vereador 
Pedro referente a obra na saída da cidade próxima ao Barrabás, a obra ainda não está 
finalizada, mas concorda com necessidade da colocação de guard rail, acredita que será 
colocado assim também como sinalização com placas luminosas pois aquela curva é 
perigosa e já ocorreram vários acidentes no local, que estão fazendo um serviço muito 
bom no local. “Disse que já foram feito diversos requerimentos sobre o acostamento do 
ponto onde está sendo realizada a obra até o posto Cerâmica, que está sendo um descaso 
com a população, que está sendo realizada tantas obras  no município e o acostamento 
está com muitos buracos, que hoje passou por lá e presenciou uma carreta que passava no 
local  e quase atropelou uma senhora devido aos buracos, que já passou da hora de 
arrumarem o acostamento, não é uma coisa difícil de se fazer, é jogar uma terra e passar 
um asfalto ou até mesmo um cimento,  aquilo está uma vergonha,  é a chegada da cidade,  
o cartão postal, as pessoas usando a pista principal, o local era para ter um bom 
acostamento, e nada foi feito até hoje mesmo já tendo sido encaminhado vários 
requerimentos e reiteras ao executivo, pediu  ao Vereador Francisco que é morador do 
bairro Cerâmica,  que lute junto ao senhor prefeito para que faça alguma coisa, pois sendo 
morador está vendo a necessidade de providência, dizendo mais uma vez ser um descaso 
com a população e não ser um serviço difícil de fazer, que não significa nada perto das 
obras que estão sendo realizada no município, que aquela situação é uma vergonha para 
eles como vereadores e para o executivo, ter uma chegada da cidade daquele jeito”. 
Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: O Vereador disse que o 
requerimento mencionado pelo vereador Ivalto é de autoria do Vereador Thárilk, e como 
já foi comentado anteriormente está para ser realizado uma obra para implantação de uma 
rede de captação de águas pluviais no local mencionado, mas concorda que deveria ser 
colocado uma terra para tampar os buracos, que deveria ser encaminhado um ofício 
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diretamente para o DER pois a responsabilidade da execução de asfalto é deles. Palavra 
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse parabenizar a atitude do vereador Ivalto 
Rinco, que ele foi muito feliz nas suas palavras, principalmente ao citar descaso, pois já 
fez esse requerimento há muito tempo, chegou a comentar com pessoas da prefeitura, 
reiterou o requerimento, que o local exato é o ponto de ônibus que está uma cratera, uma 
senhora já caiu no local e foi relatado a ele por um motorista, que está ficando difícil os 
ônibus encostarem perto do ponto pois existe o risco do ônibus tombar, como foi dito tem 
várias obras sendo feitas, que faça uma obra que não seja definitiva  e barata para o 
município e ao mesmo tempo ajudando os munícipes a não sofrerem acidentes e outros 
tipos de problemas, porque a entrada da cidade está uma vergonha;  disse que 
primeiramente procura seguir os caminhos legais, que ia fazer um vídeo no local 
justamente por causa deste descaso e da maneira “ridícula” que está o local, mas prefere 
usar outros caminhos, primeiro cobrar, porque um ou outro vai dizer que está fazendo 
política, mas as vezes as coisas só resolvem quando caem nas redes sociais, que outros 
requerimentos que fez está entrando em contato direto com a secretária Dulcimar da 
Assistência Social para saber como esta a situação das pessoas para as quais fez 
requerimentos e outras que conversou diretamente sem fazer requerimento, tem tido vária 
conversas com ela para que avancem nesses processos e diminua as burocracias,tem 
coisas que são muito burocráticas, mas tem outras que podem ser agilizadas, que está 
aproximando a época das chuvas e fica complicado pois existem pessoas, principalmente 
as que tem crianças, que precisam de obras em telhados, janelas, disse ainda que espera 
que as mensagens do Vereador Ivalto e do Vereador Francisco cheguem ao executivo, e 
que não tem nada de DER não, tem é que a prefeitura mesmo dar um jeito, vai ficar 
esperando o DER até quando uma pessoas sofrer um acidente e se machucar? Disse ter 
elogiado o trabalho de pintura nos postes realizado pelo Ronilson, mas infelizmente o 
piso está uma vergonha. Disse ao Vereador Ivalto Rinco que o requerimento feito pelo 
Vereador Francisco foi pedindo uma rampa Palavra com o Vereador Allan Martins 
Dutra Borges: O Vereador se desculpou pelo atraso, disse que estava em Juiz de Fora 
em uma consulta médica e não conseguiu chegar a tempo para o início da reunião. Com 
referência entrada da cidade informou que estava na companhia do prefeito e passando 
pelo local observou que realmente precisa de uma atenção maior, foi informado que o 
local será todo remodelado inclusive será construído uma praça, que provavelmente 
haverá alguns desgastes com moradores, pois existem invasões, disse ainda que as 
entradas da cidade tanto sentido Guarani como Juiz de Fora estão há muito tempo 
precisando de uma atenção especial, que a obra no local onde ocorreu o desmoronamento 
ainda será realizada a parte de captação de águas. Em seguida voltou a afirmar que toda 
a entrada será remodelada e acredita que a maioria dos vereadores já tem ciência disso, 
mas concorda que enquanto não se inicia a obra que seja feito uma operação tapa buracos, 
outro problema que precisa providência junto ao DER é a rotatória, há poucos dias 
presenciou um motorista passando direto pelo local, alegam que as carretas não 
conseguem manobrar, é preciso providência antes que acontece um acidente grave. O 
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Vereador disse que assim que tomou seu lugar quando chegou para reunião viu um ofício 
do Deputado Euclydes Pettersem, disse que quanto tem um filho bonito todos querem ser 
o pai e o deputado aproveitou de uma viagem sua e do prefeito a Brasília a qual  por 
coincidência ele estava no local onde eles estavam no Senado Federal, e mandou um 
ofício nos mesmos termos do  recebido por ele no último dia 21, em seguida leu o ofício 
recebido do Secretário de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte -MG  Senhor 
Adalclever Lopes e disse que esse foi o motivo da viagem a Brasília, que poderia ter 
publicado esse documento nas redes socias antes, mas quer deixar para quando realmente 
chegar o recurso ao município e assim dar “nome aos bois”, pois o que vê agora é o 
oportunismo de deputado neste   sentido.  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata. 
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