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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1587/2021 
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 29 de outubro de 2021. 

 
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2021, às 19:45hs (dezenove horas e 
quarenta e cinco minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira, reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes 
Vereadores: Allan Martins Dutra Borges, Daniel Geraldo Dias, Eduardo Luiz Xavier 
de Miranda, Francisco de Assis da Cruz, Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim 
Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. O Presidente declarou 
aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. A seguir o Presidente solicitou 
que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1. Projeto de Lei nº 
025/2021 do Executivo: “Dispõe sobre a autorização de pagamentos de despesas de 
energia elétrica de Rádio Comunitária de Rio Novo”. 2- Projeto de Lei nº 026/2021 
do Executivo: “Reconhece como de Utilidade Pública Municipal a Associação 
Comunitária Projeto Girassol.” ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 025/2021 do 
Executivo: “Dispõe sobre a autorização de pagamentos de despesas de energia elétrica 
de Rádio Comunitária de Rio Novo”. Colocado em segunda discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade. 2- Projeto de Lei nº 026/2021 do Executivo: “Reconhece 
como de Utilidade Pública Municipal a Associação Comunitária Projeto Girassol.” 
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar 
início a palavra livre o presidente informou que no dia 05 de novembro às 9hs haverá 
uma reunião online com os Técnicos do IBGE onde o assunto a ser tratado será com 
relação ao censo 2022, assim que o link for disponibilizado será encaminhado a todos 
os vereadores. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Pedro Gonçalves 
Caetano: Usou a palavra para agradecer ao Prefeito Ormeu Rabello pela manutenção 
realizada na estrada do Ipiranga. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira: O vereador informou quanto ao pagamento de emenda de incremento 
de PAB no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), um pedido dele e do 
Vereador Jordão Amorim ao Deputado Euclydes Peterssen, deixando registrado em ata 
que esse recurso será muito importante para manter as atividades da área da saúde do 
município. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que esta é 
uma ótima notícia, que o Deputado Euclydes Peterssen está sempre atendendo os 
anseios da população. O Vereador informou que desde o dia 11 do corrente mês o 
município está com zero caso da Covid-19, mas que ainda não é hora de relaxar nos 
cuidados, disse que o município de São João Nepomuceno ainda tem muitos casos, 
aconselhou que quem fosse até a cidade vizinha que tome todos cuidados devidos, e 
desejou que Deus continue nos abençoando. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa 
Varotto:  O Vereador disse que gostaria de deixar registrado o atendimento que pediu 
para a Senhora Maria Madalena moradora do bairro Novo Horizonte, que o vereador 
Francisco e a  Assistência social  sabem  do que ele esta falando, e acredita que o 
executivo também saiba pois fez um requerimento pedindo melhorias para a casa da 
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senhora Maria Madalena, que se não estiver enganado ela tem cinco crianças, e o que 
ela necessita é coisa fácil de resolver, trata-se de reparo no telhado e de  algumas 
janelas, pois chove dentro da casa, mas  fica um jogo de “Tom e Jerry”, jogam de um 
para o outro, e com isso a chuva chega e ela está perdendo os móveis, molha o colchão 
das criança e elas precisam dormir amontoadas, que é no mínimo um descaso, que 
quando a pessoas tratar algo deve no mínimo cumprir, e se não tem como cumprir não 
deveria marcar o dia que vai ser atendido,  disse que primeiramente gosta de procurar 
os meio legais e a forma mais amena de conversar e cobrar, e já fez, e quando vai para 
as redes socias dizem que está querendo aparecer, mas não é isso, que as redes sociais 
é única forma que as vezes encontra de resolver, disse que a senhora Maria Madalena 
precisa e não tem condições de fazer tais reparos. Comentou também quanto a obra na 
ponte, disse já ter passado da hora de arrumar pelo menos a passarela, um lado só 
funcionando está ficando tumultuado e muitas pessoas estão atravessando juntamente 
com os carros, com risco de acidente, pediu que o executivo tome providência junto ao 
setor de obras para que a passarela seja liberada para que as pessoas possam utilizar os 
dois lados. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse ter sido bem 
lembrado pelo vereador Thárik Varotto a questão da ponte, que passa pelo local várias 
vezes por dia, e concorda que já era para ter resolvido o problema, nem sempre o 
problema é fácil de ser resolvido pensam ser, mas a passarela está fazendo falta pois a 
ponte é estreita e fica muito perigoso transitar por ela, não acha necessário fazer 
requerimento ao executivo pois o mesmo já deve saber do problema. Palavra com o 
Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse que gostaria de corroborar com as 
palavras dos vereadores Thárik Varotto e Ivalto Rinco, esteve hoje no local pois esse 
problema lhe chamou atenção, que ainda  não teve oportunidade de falar com o prefeito 
para pedir que realize a obra mesmo que provisoriamente pois as pessoas estão se 
aglomerando na ponte e o transito esta complicado, e é preciso um providência rápida  
para liberar a passarela e se comprometeu a levar o assunto até o executivo. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse apresente Ata.
  
 
 
___________________________    
Allan Martins Dutra Borges     
 
 
 
___________________________ 
Daniel Geraldo Dias 
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___________________________      
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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