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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MGNº1583/2021 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 08 de outubro de 2021. 

  
Ao 08 (oito) dias do mês de outubro 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, Jordão de Amorim Ferreira e Thárik Gouvêa Varotto, O 
Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. A seguir o Presidente 
solicitou que o secretário procedesse à leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento 
nº 279/2021- Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 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 
revitalização, instalação de playground, academia ao ar livre e banheiro no espaço conhecido 
como Monumento na MG-353 próximo ao Bairro Cerâmica. Justificativa:Além dos inúmeros 
benefícios que o espaço pode trazer à população, é importante ressaltar que com a devida 
utilização destes sistemas de lazer, áreas abandonadas podem ser revitalizadas tornando a cidade 
mais atrativa e segura para moradores e visitantes. Sala das Sessões “Messias Lopes” 04 de 
outubro de 2021. Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereador Proponente. 2-Requerimento nº 
280/2021. Autores: Jordão de Amorim Ferreirae Francisco de Assis da Cruz. Ao Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira. Os Vereadores que abaixo 
subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, a 
solicitação abaixo:- Reitera requerimento 114/2021 que solicita instalação de 2 postes com braço 
de luz na rua Orlando José Esteves- Bairro Água Branca. Justificativa:A colocação de postes e 
luminárias, bem como a manutenção da iluminação pública é de fundamental importância para 
a comunidade, especialmente considerando que as ruas escuras são mais frágeis e suscetíveis à 
prática de atos de vandalismo, furtos, assaltos e delitos de outra natureza. Sala das Sessões 
“Messias Lopes” 05 de outubro de 2021. Jordão de Amorim Ferreira, Francisco de Assis da 
Cruz-Vereador Proponente. 3-Requerimento nº 281/2021. Autores: 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:- Solicita providências com relação a água 
que fica empossada próximo ao Bar do Pedro Alvim – Bairro Renascer. Justificativa:Procurado 
por moradores que reclamaram que a água fica parada por dias trazendo riscos à saúde e mal 
cheiro. Sala das Sessões “Messias Lopes” 05 de outubro de 2021. Jordão de Amorim Ferreira-
Vereador Proponente. 4- Requerimento nº 282/2021. Autor: ThárikVarotto. 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, ao 
Executivo Municipal, a solicitação abaixo:Vem requerer a colocação de corrimão no escadão 
que interliga as ruas. Evaristo Bragaà rua Gabriel Ribeiro Guimarães.Justificativa:Grande parte 
do meu requerimento foi atendido, ficando o corrimão semsercolocado. Por ser de extrema 
importância principalmente para aspessoasmais idosas e com alguma dificuldade de locomoção, 
aguardamos ansiosos acolocação. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 07 de outubro de 
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2021.Thárik Gouvêa Varotto -Vereador Proponente. 5- Requerimento nº 283/2021. Autor: 
Thárik Varotto. 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, ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo:Vem cobrar providências 
quanto a grande quantidade de terras soltaslocalizadas no terreno às margens da Avenida 
Antônio de Oliveira Costa(MG-353), local conhecido como Cafezal.Justificativa:Os veículos 
transitam por esse trecho numa velocidade considerável, e com oinício das fortes chuvas, a terra 
solta no terreno está ameaçando invadir oacostamento e a pista supra mencionada, com risco de 
provocar gravesacidentes. Ressalto ainda que o local fica muito próximo de onde houve 
odesmoronamento parcial e que encontra-se até o momento sem a proteção lateral (guardrail). 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 07 de outubro de 2021.Thárik Gouvêa Varotto-Vereador 
Proponente. 6- Requerimento nº 284/2021. Autor: Thárik Varotto. 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, ao Executivo 
Municipal, a solicitação abaixo:Vem requerer serviço de reparo no calçamento e meio fio na 
Rua ArthurCustódio Ferreira, parte situada próxima à rua Arlete de Paiva. Justificativa:O local 
encontra-se abandonado, o calçamento e meio fio estão sendoarrancados pelas enxurradas, sendo 
necessários imediatos reparos. Todos quetransitam pela citada rua, estão correndo riscos. As 
águas das chuvasinvadem o quintal da última casa ao entrarem por onde o meio fio foiarrancado, 
causam sérios transtornos à moradora. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 07 de outubro de 
2021.Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 7- Requerimento nº 285/2021. Autor: 
ThárikVarotto e Pedro Gonçalves Caetano. 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, ao Executivo Municipal, a solicitação 
abaixo:Reitera requerimento nº 019/2021. Requer iluminação, cimentação e colocação de 
corrimãos, no escadãoque interliga as ruas Evaristo Braga e Avelino Dias Pimont. Justificativa: 
O referido escadão é muito perigoso e torna-se ainda mais em épocas de chuva. A falta de 
luminosidade deixa vulnerável todos que utilizam do local e poratender um número grande de 
moradores e munícipes, aguardamos o prontoatendimento, mesmo que em partes. Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 07 de outubro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto e Pedro Gonçalves 
Caetano-Vereadores Proponentes. 8- Requerimento nº 286/2021. Autor: Francisco de Assis da 
Cruz. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio NovoSr. Guilherme de Souza Nogueira. O 
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao 
Executivo Municipal, a solicitação abaixo:- Requer seja instalado placa de “PROIBIDO 
ESTACIONAR” na rua Sebastião Jose Fagundes Filho - Morro do Papagaio. Justificativa:O 
requerimento é uma solicitação dos moradores devido a rua ser muito estreita não havendo 
espaço para dois carros. Sala das Sessões “Messias Lopes” 05 de outubro de 2021. Francisco de 
Assis da Cruz-Vereador Proponente. 9- Requerimento nº 287/2021. Autor: Allan Martins Dutra 
Borges. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio NovoSr. Guilherme de Souza Nogueira.  O 
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada ao 
Secretário Municipal de Saúde Pablo Carpanez de Souza:- Solicitamos ao ilustre Secretário de 
Saúde a possibilidade de designar a nutricionista do NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família e Atenção Básica) do município, pelo menos uma vez por semana para orientação 
nutricional aos colaboradores e preparadores de alimentação para os assistidos do CAPS (Centro 
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de Atenção Psicossocial) do município, no sentido de orientá-los na preparação de um cardápio 
mais saudável, menos gordurosos, com menor uso de condimentos e com temperos naturais com 
menos uso de sódio, grande vilão das doenças cardiovasculares.Justificativa:Os novos tempos 
pedem uma alimentação mais saudável aliada a prática de exercício físicos que 
consequentemente trará a todos uma melhor qualidade de vida. Conversando com um cidadão 
comerciante de alimentos e temperos naturais, ele me relatou que por diversas vezes ofereceu 
seus temperos aos preparadores de alimentos do CAPS, falando sobre seus benefícios para saúde 
dos assistidos e de todos que se alimentam no local, recebendo como resposta que não iriam se 
adaptar, e já estavam acostumados com  a alimentação e os temperos tradicionais, o que não é 
recomendável, ainda mais se tratando de pessoas  com saúde já vulnerável que são assistidos 
pelo Centro de Atenção Psicossocial de nosso município. Sala das Sessões “Messias Lopes” 05 
de outubro de 2021. Allan Martins Dutra Borges-Vereador Proponente. 10-Leiturado Ofício nº 
PM/2021/0401 do Gabinete do Prefeito de Rio Novo que encaminha “Projeto de Lei 023/2021 
-Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Novo para o exercício de 2022” e 
“Projeto de Lei 024/2021- Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022/2025”. 11-
Leitura do Ofício nº 0691/2021/GIGOV/JF da Caixa Econômica Federal que informa a 
celebração de contrato de repasse nº 911103/52021- Operação 1076158-17 que tem por 
finalidade pavimentação asfáltica de vias públicas no município de Rio Novo-MG sendo o valor 
repassado R$ 238.856,300 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sei reais). Antes 
de dar Inicio a Ordem do dia o Vice-Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira informou 
que irá presidir a reunião pois o presidente precisou se ausentar. ORDEM DO DIA: 1- 
Requerimento nº 279/2021- Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e 
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 2-Requerimento nº 280/2021. Autores: 
Jordão de Amorim Ferreira e Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 3-Requerimento nº 281/2021. Autores: 
Jordão de Amorim Ferreira. Colocado emprimeira e única discussão. Palavra com o Vereador 
Thárik Gouvêa Varotto: Disse que fez um requerimento referente a rua Ultimo Vieira 
Pimentel, “pois a água que passa por essa rua desemboca lá embaixo, rua está com vários lugares 
no acostamento precisando de reparos que estão sendo ocasionados pelas águas, no requerimento 
pediu também a manutenção de uma boca de lobo lá embaixo que estava com uns ferros 
levantado, disse que por esse motivo parabenizava o vereador Jordão e pediu para assinar com 
ele o requerimento”. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:  Autorizou que o 
vereador assinasse com ele e disse ter sido procurado por um morador que informou que a água 
fica parada no local por dias, além do mal cheiro o local chega a dar lodo, que a boca de lobo a 
qual o vereador Tharik se referiu fica próxima da casa do Doca e já havia feito requerimento no 
último mandato, o local será asfaltado e será necessário uma atenção especial na questão do 
escoamento de água. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse ser um serviço 
que precisa ser feito e que irá atender a coletividade, deixando o local propício para ser asfaltado. 
Comentou que gostou de ver o empenho dos funcionários na obra perto da ponte e pelo que lhe 
parece não será um obra de benéfico para a coletividade, pediu que o desculpassem se estivesse 
errado,  mas veem tantos locais que precisam e irá ajudar várias pessoas, vários moradores, que 
cobram e reiteram requerimento mas  não são atendidos, “parece que para algumas coisas até o 
boi dá leite e para outras a vaca não está dando de jeito nenhum”, não que seja contra de fazer, 
mas acha de deveriam priorizar o atendimento da coletividade. Palavra com o Vereador Allan 
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Martins Dutra Borges: Disse ao vereador Thárik que a obra que está sendo realizada em frente 
ao supermercado San Martins irá se estender até a rua Ezequiel Ribeiro Guimaraes, que é 
exatamente o valor do contrato para asfaltamento, que hoje nenhum recurso para asfaltamento 
pode ser transferido sem a rede de captação de água pluviais, sendo assim o serviço que iniciou 
próximo ao supermercado irá se prolongar por toda a rua Ezequiel Ribeiro Guimarães 
beneficiando todo o bairro, mas isso não quer dizer que não é preciso dar atenção ao 
requerimento do vereador, é um bairro mais afastado, mas também merece a devida atenção, que 
só queria relatar ao vereador o benefício que a obra irá trazer para todos os munícipes. Palavra 
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que na esquina da Travessa Silva Ribeiro 
onde se forma uma grande poça de água e está causando sério transtorno para a igreja e pessoas 
que passam pelo local, que  já foram feitos requerimentos neste mandato e mandatos passados, 
é uma obra que poderia ser utilizado os canos da Copasa porque já tem o caimento para a  rua 
Visconde do Rio Branco e até hoje não foi feito, então a gente fica sem saber qual o propósito 
das obras, porque tem obras que dependem de muito menos funcionários da prefeitura, obras 
fáceis, de baixo custo, e não são realizadas, que não é por uma obra,  mas por várias, inclusive 
o vereador Jordão  juntamente com o Francisco cobrou  iluminação  no bairro Água Branca, que 
ele já cobrou para vários outros lugares, as pessoas estão na escuridão e até hoje não foram 
atendidos, que sua reclamação será sempre em prol dessas pessoas que ficam prejudicadas e 
correndo perigo. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 4- 
Requerimento nº 282/2021. Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse não saber se todos os vereadores 
viram mas ele fez um requerimento referente ao escadão e parabenizou a prefeitura e os 
funcionários que se dedicaram nas melhorias,  disse ainda que a parte do requerimento não 
atendida foi a colocação de corrimão, que pessoas lhe disseram que ficaria melhor ainda se 
colocassem o corrimão, que requerimento foi atendido quase que na sua totalidade, então 
acredita que o executivo não irá medir esforços para colocar o corrimão no local. Colocado em 
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade.  5- Requerimento nº 283/2021. Autor: 
Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: Disse ter passado pelo local, e hoje antes do início da sessão conversou com 
o Vereador Francisco sobre o assunto e ele lhe informou que a contenção foi feito, disse que no 
final da rua onde mora o Chao até hoje desce barro para a esquina perto da Oficina do  Gelton e 
do Senhor Dedé Guerra, sabem que nesse período de chuva fica muito perigoso, que está falando 
com prevenção, porque pela velocidade que os carros circulam pelo local, a noite não 
enxergando que tem barro na pista se torna bastante perigo podendo ocorrer acidentes. Colocado 
em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 6- Requerimento nº 284/2021. Autor: 
Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: O vereador disse que não reiterou, mas é um requerimento que foi feito por 
ele onde na época falou sobre a importância dos reparos desses locais que estavam com pequenos 
buracos e hoje o buraco já se alastrou por uma parte considerável da rua e o meio fio está 
soltando, que a moradora fica prejudica, pois, todas as vezes que chove a água invade o quintal 
da mesma. Pediu que o funcionário da prefeitura responsável por esse setor vá ao local e analise 
o pode ser feito porque a pessoa não pode ficar desassistida dessa forma. Colocada em primeira 
e única votação. Aprovado por unanimidade.  7- Requerimento nº 285/2021. Autor: Thárik 
Varotto e Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
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Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que esse é um requerimento de autoria do vereador 
Pedro Caetano,  decidiu reiterar porque com a chegada das chuvas o local fica perigoso e as 
pessoas  impedidas de utilizar o escadão,  precisam dar uma volta muito grande para chegarem 
em suas residências, que é necessário que a prefeitura realize o serviço mesmo que em parte, 
pois sabe que é difícil fazer tudo de uma só vez, que o mais importante no momento seria a 
cimentação e a instalação do corrimão. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade.  8- Requerimento nº 286/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em 
primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade.  9- Requerimento nº 
287/2021. Autor: Allan Martins Dutra Borges. Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
com o Vereador Allan Martins D. Borges. Disse que os pacientes que são assistindo pelo 
CAPS, são pessoas com certas vulnerabilidades, e de alguma forma com doenças pré-existente; 
comentou sobre a conversa que teve com um comerciante da cidade que trabalha com produtos 
naturais e sobre sua consulta para um check up, onde o médico mandou que cortasse de sua 
alimentação o sal e alimentos gordurosos, que uma alimentação saudável muitas vezes é até mais 
barata e uma questão de habito, disse ainda já ter conversado sobre o assunto com o secretário 
de saúde.  Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Pediu permissão para assinar 
o requerimento e parabenizou o Vereador Allan Borges pela iniciativa. Colocado em primeira e 
única votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar início a palavra livre o presidente em 
exercício Vereador Jordão Amorim informou que a cópia dos projetos de Lei 023/2021 e 
024/2021 será disponibilizado na próxima sessão. Comentou quando ao ofício recebido da Caixa 
Econômica Federal que informa a celebração de contrato de repasse nº 911103/52021- Operação 
1076158-17 que tem por finalidade pavimentação asfáltica de vias públicas no município de Rio 
Novo-MG sendo o valor repassado R$ 238.856,300 (duzentos e trinta e oito mil oitocentos e 
cinqüenta e sei reais). PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra 
Borges: Gostaria de parabenizar a nova diretoria da Acauã Clube, parabenizou o Dr. Gustavo 
Lage por sua coragem em encarar o desafio, que teve noticias que o clube já está entrando em 
atividade; disse que o clube foi iniciado pelo seu saudoso tio Francisco Borges que esteve por 
tantos tempo aqui nesta casa, em terrenos que pertenciam ao seu saudoso avó, e que ficava muito 
triste em ver o Clube deixado ao  Deus dará, com poucas atividade e algumas dividas que 
contraiu, que esteve com o Dr. Gustavo Lage e se colocou a disposição, e acredita que tanto esta 
casa como todos os munícipes também estão dispostos a ajudar, pois o Clube faz parte da história 
do  município com suas festas. Disse que gostaria de deixar registrado nos anais desta casa os 
seus parabéns ao Dr. Gustavo e toda diretoria desejando sucesso nessa empreitada.  Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata. 
 
 
 
___________________________    
Allan Martins Dutra Borges     
 
 
 
____________________________ 
Daniel Geraldo Dias 
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Guilherme de Souza Nogueira     
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Ivalto Rinco de Oliveira 
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___________________________ 
Pedro Gonçalves Caetano 
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Thárik Gouvêa Varotto  
 
 
 
   


