ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MGNº1584/2021
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 15 de outubro de 2021.

Ao 15 (quinze) dias do mês de outubro de 2021, às 19:08hs (dezenove horas e oito
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. Em seguida colocado em discussão e votação as atas de nº 1580/2021,
1581/2021 e 1582/2021 que foram aprovadas por unanimidade. Antes de dar início a
leitura expediente o presidente informou que a sessão for finalizada a Arquiteta Nicole
Gattás estará apresentando o projeto da nova sede da Câmara, disse ter convidado o
Prefeito para estar presente considerando essa parceria de cessão do espaço que era do
Banco Itaú para a Câmara, que não sabe se ele chegará a tempo, mas o convite foi feito.
A seguir o Presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura do expediente.
EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 288/2021. 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 pavimentação asfáltica da Rua
Saturnino de Mendonça – Bairro Vista Alegre. Justificativa: A solicitação tem como
objetivo melhorar a trafegabilidade de veículos e pedestre contribuindo para que
moradores usufruam de uma melhor qualidade de vida. Sala das Sessões “Messias Lopes”
13 de outubro de 2021. Pedro Gonaçalves Caetano – Vereador Proponente. 2Requerimento nº 289/2021 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 reparo no calçamento da Avenida Dr.
Cândido de Oliveira Ribeiro, parte compreendida entre o parque de exposições e o bairro
Cerâmica. Justificativa: Por causa do desmoronamento na MG-353, o fluxo de veículos
foi deslocado para a citada via, ocasionando vários afundamentos que trouxeram
problemas aos moradores, pedestres e condutores. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 14
de outubro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 3- Requerimento nº
290/2021. 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 a finalização do serviço na ponte que fica próxima à
propriedade do Sr. Zé Uriquinha na estrada de acesso ao local conhecido como “14
voltas". Justificativa: Condutores estão correndo riscos ao utilizarem o pasto para chegar
ao destino. Nesta época de chuvas, o local está perigoso. Por faltar muito pouco para a
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finalização da referida ponte, pedimos agilidade. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 14
de outubro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 4- Requerimento nº
291/2021. 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 041/2021 que seja colocado tubulão no lugar das tábuas já existentes na ponte que corta
a propriedade do Sr. Aílton Ramos, na estrada da zona rural denominada São Francisco.
Inclusive uma moradora relatou que o prefeito Ormeu Rabello chegou a conversar com
ela e com outros moradores da área, se prontificando a realizar tal modificação, sabendo,
portanto, da urgência e necessidade. Justificativa: Perigo constante para pessoas e
animais que se agrava ainda mais em épocas de chuva. Vários acidentes já ocorreram no
local, inclusive um com gravidade mais acentuada, envolvendo Nilo Carpanez e Cristina
Rinco, ficando nítida a importância e urgência a alteração no local. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 14 de outubro de 2021. Tharik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente.
5- Requerimento nº 292/2021. 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 124/2021 que requer a prestação de contas do
dinheiro enviado pelo governo federal, destinado exclusivamente ao combate da covid19 (pandemia). Justificativa: O povo tem o direito de saber como, quanto e onde foi
gasto o dinheiro destinado exclusivamente a pandemia e o prefeito a obrigação prestar
conta, e nós como fiscalizadores e representantes da população precisamos cobrar
transparência. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 14 de outubro de 2021. Tharik Gouvêa
Varotto-Vereador Proponente. 6- Requerimento nº 293/2021 Autor: Thárik 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, requere, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao
Executivo Municipal a seguinte solicitação: Reitera requerimento nº127/2021 que requer
um poste com iluminação no trecho entre as ruas Manoel Pereira Magalhães e Tenente
João Lobo Ribeiro. Justificativa: Moradores tem reclamado há um bom tempo da falta
de iluminação, ficando o local propício a práticas não condizentes. Colocando os que
moram e transitam por ali, em situação de vulnerabilidade e risco. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 14 de outubro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente.
7- Requerimento nº 294/2021. Autores: 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,
requere, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte
solicitação: Reitera requerimento nº 140/2021 que requer serviço de limpeza na Rua
Joaquim Soares de Oliveira, e também, serviço de contenção da referida rua, quase na
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esquina com a Rua Luiz Antônio Frederico. Assim como a colocação de meio fio. (acima
da casa do Bico Doce). Faz se necessário também, reparar o calçamento da última rua
citada, já que está com buraco considerável e a tendência é sempre piorar a cada dia que
passa. Justificativa: O local está precisando de limpeza e apresenta risco de queda de
parte da referida rua, onde uma pequena área do calçamento já se encontra desfeito, com
bastante perigo de desmoronamento. Quanto à Rua Luiz Antônio Frederico, o buraco no
calçamento está causando sérios riscos aos condutores. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 14 de outubro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto - Vereador Proponente. 8Requerimento nº 295/2021. 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 148/2021 que requer a colocação de academia ao ar
livre na Praça Antônio Braga. Justificativa: Além do local apresentar amplo e adequado
espaço para a implantação, a importância das atividades físicas vai muito além da perda
de peso, estando relacionada diretamente com a prevenção de diversas doenças, entre
elas, a hipertensão e o diabetes. A prática de atividade física é, sem dúvida, essencial para
aumentarmos nossa qualidade de vida. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 14 de outubro
de 2021. Thárik Gouvêa Varotto - Vereador Proponente. 9- Leitura do Ofício nº
PM/2021/427 do Gabinete do Prefeito de Rio Novo. Que responde aos nobres edis os
requerimentos de nº 085/2021, 086/2021, 087/2021, 088/2021, 089/2021, 090/2021,
093/2021, 229/2021, 230/2021, 231/2021, 232/2021, 233/2021, 234/2021, 2335/2021,
236/2021, 238/2021, 241/2021, 242/2021, 243/2021, 244/2021, 247/2021, 250/2021,
252/2021, 237/2021, 246/2021, 240/2021228/2021 251/2021 e 251/2021 bem como as
indicações nº 010/2021, 011/2021, 012/2021 e 013/2021. ORDEM DO DIA: 1Requerimento nº288 – Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Pedro Gonçalves Caetano: Disse que esteve no
local na condução da ambulância e precisou subir em zig zag devido ao número de
buracos, pediu que se não for possível asfaltar que pelo menos seja tapado os buracos.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 2- Requerimento
nº 289 – Autor Thárik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão e
votação. Aprovado por unanimidade. 3- Requerimento nº 290 – Autor Thárik Gouvêa
Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador proponente:
Disse que gostaria de agradecer ao executivo e ao departamento de obras pela finalização
da obra no local. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 4Requerimento nº 291 – Autor Thárik Gouvêa Varotto Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira Parabenizou o
vereador pelo requerimento e pediu permissão para assinar, disse que hoje encontrou com
moradores da região e mais uma vez eles lhe cobraram providências, pois as tabuas estão
soltas novamente e se não houver uma intervenção rápida no local vai haver outro
acidente, e completou sua fala dizendo que é do conhecimento de todos que ocorreu um
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grave acidente no local e a paciente até hoje está lesionada e ainda em tratamento graças
aquela ponte. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto Concedeu permissão
ao Vereador Jordão Amorim para assinar o requerimento, disse que quando chega o
período de chuva parece que o local começa a ceder devido a trafego de caminhões
pesados, tornando o local perigoso, que comentaram com ele que quando os caminhões
passam os pregos estufam ficando mais alto que a tabua, a ponte a casa dia cede mais,
disse ainda que além do acidente relatado no requerimento outras pessoas também já
caíram no local mas felizmente nada mais grave ocorreu, que é preciso urgência no
serviço. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 5Requerimento nº 292 – Autor Thárik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse que o referido
requerimento parece que já foi respondido, que gostaria de dizer ao vereador Thárik que
ele é tão combativo e tão atuante, mas quando ele apresenta um requerimento como esse,
ele inferioriza esta casa, pois nos anais desta casa e na sala da presidência estão todas as
prestações de contas, todos os empenhos, que basta eles vereadores dissecarem aqueles
documentos, porque se todos os dias ficarem fazendo esse tipo de requerimento parece
que não há transparência, e a transparência esta ali nos arquivos, que o vereador o
permitisse chamar a atenção dele para esse fato mas o dever deles como vereadores é
esse, e se tiverem alguma dúvida após analisarem os documentos que já estão disponíveis
não obtiverem resposta, ai sim fazer requerimento, e se não for respondido, que seja
acionado o Ministério Publico ou o que for necessário para que haja transparência, mas
que os empenhos e as prestações de contas já estão dentro desta casa. Palavra com o
Vereador Tharik Gouvêa Varotto: Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto
Disse que parece que todas as vezes que pede alguma coisa ao executivo o Vereador Allan
faz o papel de defensor, então, desde que não esteja vendo clareza em alguma coisa irá
cobrar, até nas próprias respostas muitas vezes, enrola enrola e não dá resposta alguma,
que a pouco conversou com o Vereador Francisco sobre o problema de uma moradora
que está precisando de reparo na sua casa e a gente vê que é um imbróglio o negócio, um
fala uma coisa, outro fala outra coisa, que procura um setor e esse setor joga pra outro,
que vê pessoas recebendo ajuda, pessoas que tem as suas casas prontas para morar pelo
simples fato de receber ajuda para fazer uma ampliação, fazer coisa que no momento não
é urgência, e encontra pessoa carente lá no morro com cinco filhos, telhado quebrado e
sem janela na casa, então as coisas funcionam assim, que quando fala alguma coisa o
vereador Allan vai de encontro a ele, querendo rebatê-lo, fica feio para o vereador, disse
que não está inferiorizando ninguém, que respeita e tem o bom convívio com todos, e que
conversa com todos, que isso é o mínimo para esta casa funcionar, mas fica uma coisa
chata todas as vezes que falar alguma coisas o vereador colocar algum tipo de obstáculo
ou debater com ele, quando na verdade o papel do vereador não é esse. O vereador Allan
Borges pediu a palavra, antes de conceder o presidente fez uma pausa para cumprimentar
a Arquite ta Nicole Gattás e sua mãe Lea Gattás que haviam acabado de chegar e disse
que assim que terminassem a votação dos requerimentos passariam para apresentação do
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projeto de reforma da nova sede câmara. Em seguida dando seguimento a sessão
concedeu a palavra ao Vereador Allan Borges. Palavra com o Vereador Allan Martins
Dutra Borges Disse ao Vereador Thárik Varotto que está defendendo esta casa, que esse
é o papel do legislador, fiscalizar, dissecar os documentos que já estão disponíveis, mas
que ele está completamente enganado, parece que o senhor não vem de família política,
isso é democracia em qualquer lugar do país, existe o papel do suplente, que foi eleito
democraticamente sim, em qualquer nação democrática existe o papel do suplente, que
ele está enganado, que não houve nenhum conchavo, não nenhum acordo, disse que tem
o maior respeito pelo vereador, mas se ele acha que vai chegar aqui e falar qualquer
assunto e não vai ser rebatido, vai sim, ira rebater qualquer um, seja situação ou oposição,
disse ainda que na sessão passada o vereador citou a obra parecendo estar beneficiando o
Senhor Fabio Moreira, e se fosse para beneficiar somente ele valeria a pena porque o
senhor Fábio Moreira gera para o município R$70.000,00 (setenta mil reais) em impostos
por ano, gera empregos, são impostos que chegam para responder os requerimentos que
o vereador faz, mais uma vez disse que todas a vezes que o vereador vier com um assunto
e ele achar que deve irá falar, que é direito dele, é o seu papel, e perguntou se o vereador
quer que ele fique calado, que tem o maior respeito pele vereador mas que ele está
enganado quando diz que entrou aqui pela porta dos fundos, mas não entrou, pois estamos
em uma democracia, que se fosse buscar lá atrás ficaria pior pois a família dos dois já
estiveram dentro do executivo, prefere olhar para frente, e não buscar lá trás por respeito
ao vereador. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse ao vereador Allan
que ele tem mania de julgar, que não sabe se ele esquece o que foi falado, ou se faz
simplesmente por fazer, mas que em nenhum momento disse que a obra não devia ser
feita para o Senhor Fábio Moreira, e nem citou o nome dele, que falou do local, o que
deu a entender que foi para ele, disse que tem muitas pessoas que não tem condições;
que sua avó morou na rua Ezequiel Ribeiro Guimarães, e que viveu ali desde criança e
nunca teve nenhum problema de capitação de água, agora que está tendo, deve estar
chovendo mais, que falou foi que tem obras que precisam ser realizadas primeiro que
outras, que não estava dizendo que era contra a obra, mas que fosse atendido os muitos
requerimentos que fazem aqui e que são de maior necessidade do que aquele, que não
venha colocá-lo contra o senhor Fábio Moreira porque não foi falado nada disso aqui, que
respeita o vereador e acha que ele foi muito feliz na colocação sobre gerar empregos,
pois é uma empresa muito importante para o município. Quanto a ser democraticamente
não falou isso, disse que ele não estava entre os nove que foram mais votados para estarem
aqui nesta casa, e quanto a ter seu direito, botar o peito para tirar, que se falar alguma
coisa aqui ninguém o tira, sendo oposição ou sendo da situação, ninguém o tira, mas o
vereador ele já não sabe, que toda vez que fala alguma coisa é contestado pelo vereador
e é sempre ele, que as vezes outro vereador fala algo mas é algo que está embasado, que
o vereador Allan parecer que foi colocado aqui para enfrentá-lo, mas que não tem
problemas a amizade deles continua a mesma e continua o respeitando, mas que irá
continuar firme no que achar que deve cobrar. Colocado em primeira e única votação.
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Aprovado por unanimidade. 6- Requerimento nº 293 – Autor: Thárik Gouvêa Varotto.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Veredor Thárik Gouvêa
Varotto: Disse que aqueles que utilizam o Beco denominado Waldemar de Paula,
principalmente os moradores do bairro Vista Alegre reclamam muito por ser muito
escuro, e estão pessoas utilizando o local para fazer uso de drogas e outras coisas
indevidas, que é um serviço barato e acredita que o executivo irá acatar o pedido.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 7- Requerimento nº
294 – Autor: Thárik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que nesta época começam as chuvas e
o local fica mais perigoso e preocupante, já foi feito um meio fio para desviar a água da
enxurrada, mas o local está propício a desmoronar a qualquer momento, e existe
residência que pode ser atingida e antes que ocorra um acidente, que o executivo envie o
responsável pelo departamento de obras para estar tomando as devidas providências.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 8- Requerimento nº
295 – Autor Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse estar reiterando e já cobrando que volte
com a academia ao ar livre da praça Milton Braga que haviam sido retirados para serem
pintados e serem recolocados após a reforma da praça, espera que já estejam prontos e
por isso está reiterando o requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado
por unanimidade. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Pediu
permissão ao vereador para assinar o requerimento, disse estarem iniciando um trabalho
nesta área que será colocando em prática em breve. O vereador proponente concedeu a
permissão estendendo aos demais vereadores se assim quiserem. Colocado em primeira
e única votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar início a palavra livre o
presidente encaminhou os projetos de Lei 025/2021 “Dispõe sobre a autorização de
pagamento de despesas de energia elétrica de Rádio Comunitário em Rio Novo” e o
projeto de Lei 026/2021 “Reconhece como de Utilidade Pública Municipal a Associação
Comunitária Projeto Girassol” para a Comissão de Legislação Justiça e Redação Final.
Disse que o vereador Jordão de Amorim Ferreira trouxe um pleito para esta casa que foi
materializado no Ofício 101/2021 o qual todos os vereadores assinaram referente a uma
solicitação ao SICOOB, que era uma demanda antiga nesta casa com relação aos clientes
do banco, ficarem expostos ao sol e a chuva sem terem um atendimento adequado, que o
agora o problema agravou pois parte dos funcionários da prefeitura estão recebendo
naquela agencia, essa demanda foi colocada em ofício para que possam cobrar um
posicionamento do SICOOB quanto a esta questão. Em seguida cumprimentou o Dr. Luiz
Paulo Cosentino Xavier presente no plenário e disse ser um prazer recebe-lo nesta casa.
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse
que há um mês atrás a prefeitura transferiu o pagamento de todos os funcionários da saúde
par ao SICOOB, infelizmente o banco hoje não possuiu uma estrutura para um
atendimento digno para o funcionário público, o banco priorizou um horário de 10hs às
11hs para os funcionários públicos, porém é o mesmo horário que foi priorizado para os
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idosos, no ultimo mês ficou de 11hs às 14hs em pé no sol, que os idosos passam na frente,
o que é mais que certo, porém o banco tem que se estruturar e se organizar para isso, disse
ainda que há alguns meses atrás fizeram um pedido para que o banco colocasse um toldo,
e eles tiveram a “cara de pau” de responder que não tem dinheiro para colocar um toldo,
nunca viu um banco que não tem dinheiro, está sendo pedido mais uma vez um toldo e
que o horário de atendimento seja estendido nos dias de pagamento do funcionalismo
público para amenizar um pouco o problema, porque está sobrecarregando o
funcionalismo público pois o funcionário se ausenta do serviço. Com relação aos projetos
de lei em tramitação sugeriu aos membros da comissão se reunirem na terça-feira ou
quinta-feira para discutirem e emitirem os pareceres. Em seguida a arquiteta Nicole Gattás
apresentou o projeto de reforma da nova sede da câmara aos vereadores e demais
presentes na sessão. 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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