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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MGNº1588/2021 
            Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 05 de novembro de 2021. 
  
Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro 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, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves 
Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da 
Câmara. A seguir o Presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura do 
expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 300/2021. 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 seja providência internet gratuita no 
Distrito de Furtado de Campos e Povoado dos Netos. Justificativa. Considerando que 
nas localidades não possui torre de celular disponível, torna-se essencial que o poder 
público disponibilize o acesso à internet para que os moradores possam utilizar o mesmo 
para fins de comunicação.  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 26 de outubro de 2021.  
Guilherme de Souza Nogueira-Vereador proponente. 2- Requerimento nº 301/2021. 
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 analisado a possibilidade para aquisição de uma VAN para o transporte de 
pacientes. Justificativa: A aquisição deste veículo irá proporcionar mais conforto e 
segurança aos pacientes, uma vez que a Van que atualmente faz esse transporte é muito 
antiga tornando necessária sua substituição. Sala das Sessões “Messias Lopes” 03 de 
novembro de 2021. Pedro Gonçalves Caetano- Vereador Proponente. 3- Requerimento 
nº 302/2021. 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 Setor de Obras, a solicitação abaixo: - 
Solicita reparo no calçamento da rua David Monteiro Aragão – Bairro Nova Aurora. 
Justificativa: A rua está comprometida com buracos dificultando o tráfego de veículos 
no local. Sala das sessões “Messias Lopes, 03 de novembro de 2021- Francisco de Assis 
da cruz-Vereador Proponente. 4- Requerimento nº 303/2021. 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 urgência na 
finalização da obra envolvendo em partes a ponte do Arraial, assim como, a cimentação 
da rampa e a desinterdição da passarela para os pedestres. Justificativa: Com a interdição 
de uma das passarelas, um número maior de pedestres utiliza a outra, e ao atravessarem 
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a todo instante, aumenta o risco de acidentes. E muitas vezes atravessam toda a ponte em 
meio aos veículos. Além do perigo causado pelos veículos que desviam do local onde o 
asfalto foi removido, oferecendo perigo a todos que transitam. Sala das Sessões “Messias 
Lopes” 04 de novembro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 5- 
Requerimento nº 304/2021. 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 imediato em tampa de bueiro 
localizado na praça Jair Ladeira, bairro Vila França. Justificativa: A abertura está 
representando um grande risco a integridade física de todos. Sala das Sessões “Messias 
Lopes” 04 de novembro de 2021.  Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 6- 
Requerimento nº 305/2021. 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: Reitera Requerimento nº 288/2021 - Vem requerer 
urgência no reparo do calçamento da rua Saturnino de Mendonça, interseção com a Rua 
Edivaldo Cerqueira da Silva (Bairro Vista Alegre). Justificativa: Tem um grande buraco 
dificultando e as vezes até impedindo o trânsito de veículos no local. Sala das Sessões 
“Messias Lopes” 04 de novembro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto - Vereador 
Proponente. 7- Leitura do Ofício nº 129/GAB/CD – “Que informa ao executivo municipal 
a Indicação de Emenda de Relatoria para custeio. Ação 2E89 (Incremento Temporário ao 
Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde- PAB) no valor de R$400.020,15 
(quatrocentos mil vinte reais e quinze centavos) do Ministério da Saúde para o Fundo 
Municipal de Saúde de Rio Novo-MG, de autoria do Deputado Federal Euclydes 
Pettersen. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 300/2021. Autor: Guilherme de 
Souza Nogueira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador 
Thárik Gouvêa Varotto: Pediu permissão para assinar o requerimento e sugeriu que os 
demais vereadores também assinassem devido a importância do pedido. Foi concedida a 
permissão para assinar o requerimento. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra 
Borges: O Vereador usou a palavra para parabenizar e pedir permissão para assinar o 
requerimento, por ser um pedido de grande valia. Foi concedida da permissão para assinar 
o requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 2- 
Requerimento nº 301/2021. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Palavra com o 
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Pediu permissão para assinar o 
requerimento, disse que sempre defendeu que o município precisa ter um veículo Van a 
disposição devido a agilidade e conforto, que quando secretário havia um ônibus pela 
manhã, outro as 12hs e uma Van que fazia o transporte intermediário, a Van que o 
município possui está sempre em manutenção, e será importante se essa aquisição puder 
ser feita.  Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o vereador e 
pediu permissão para assinar com ele o requerimento, disse que algumas pessoas já 
reclamaram com ele quanto ao estado do referido veículo. Palavra com o Vereador 
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Francisco de Assis da Cruz: Fez uso da palavra para parabenizar e pedir para assinar o 
requerimento desejando que o executivo consiga fazer a aquisição do veículo. Palavra 
com o Vereador Pedro Gonçalves Caetano: Disse que a Van que o município possuiu 
atualmente é do ano de 2014, e que está sempre precisando de manutenção, a aquisição 
de uma nova irá proporcionar mais conforto e segurança aos pacientes. Concedeu 
permissão para que os vereadores assinem com ele o requerimento. Colocado em primeira 
e única votação. Aprovado por unanimidade.  3- Requerimento nº 302/2021. Autor: 
Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse que esse requerimento é uma reitera pois 
o mesmo é de autoria do Vereador Thárik Varotto, que passou pelo local e verificou a 
necessidade do reparo. 0 Agradeceu ao executivo por atender seu requerimento de 
022/2021. Palavra como Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que o vereador se 
propôs a retirar o requerimento, mas sugeriu que não o fizesse pois mostra que o reparo 
é necessário, disse ainda que no seu requerimento ainda inclui a questão da iluminação. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade.  4- Requerimento 
nº 303/2021. Autor: Thárik Varotto.  Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que o assunto foi debatido na reunião 
passada, mas o problema continua, comentou dos riscos que as pessoas estão correndo e 
solicitou que o serviço na parte da passarela seja realizado rapidamente. 5- Requerimento 
nº 304/2021. Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que um cidadão entrou em contato com 
ele para relatar o problema, que foi ao local e constatou a necessidade do reparo, 
encaminhou via WhatsApp para o prefeito pedindo providência devido ao risco de 
acidente com pedestres e veículos. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade.  6- Requerimento nº 305/2021. Autor: Thárik Varotto. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse 
que esse requerimento é de autoria do vereador Pedro Caetano e foi votado nesta casa em 
15 de outubro do corrente ano, que esteve na referida rua e a mesma ainda se encontra em 
estado precário, e devido à necessidade urgente de reparo decidiu fazer essa reitera. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. Ante de dar início a 
palavra livre o presidente comunicou quanto as leis de nº 1373/2021, 1374/2021, 
1375/2021, 1376/2021, 1377/2021, 1378/2021, 1379/2021, 1380/2021 e 1381/2021 que 
foram sancionadas pelo executivo municipal. Informou quanto a solicitação feita pelo 
Presidente da Câmara de Juiz de Fora Senhor Juraci Scheffer para participar da reunião 
desta casa no dia 12 de novembro com o intuito de conhecer e criar um canal de diálogo 
com o legislativo. PALAVRA LIVRE: Palavra Com o Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: O vereador usou da palavra para dizer que dias atras aconteceu uma reunião do 
Comitê de Combate à Dengue, e foi levantado um problema que a epidemiologia vem 
tendo há vários anos, que é a defasagem de funcionário, existem funcionários que fizeram 
prova para o setor e em menos de um mês de trabalho apresentou um atestado que é 
alérgico ao larvicida usado para o combate à Dengue, esses funcionários em sua maioria 
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entram de licença médica o apresenta atestado constantemente, o responsável pelo setor 
está sempre tendo dificuldade em cumprir as metas devido à falta de funcionários 
capacitados, o mesmo vem acontecendo com os agentes de saúde, sugeriu que em nome 
de todos os vereadores fosse feita um indicação ao executivo para que seja alterado no 
estatuto municipal as regras para admissão, como por exemplo teste psicológico, aptidão 
física e teste alérgico a produtos químicos, pois infelizmente tais ocorrências está 
prejudicando o serviço, e a prefeitura não tem condições de contratar substitutos, é preciso 
providência para novas contratações pois as regras atuais tem prejudicado muito o serviço 
no município. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier Miranda: O Vereador 
disse que na última reunião da comissão de reformulação de código de postura, 
conseguiram fazer um esboço para ser apresentado aos demais vereadores, que a comissão 
trabalhou para que a cidade possa melhor com a atualização do Código. Palavra com o 
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Fez uso da palavra para agradecer 
e deixar registrado o trabalho da comissão de reformulação do Código de Postura do 
Município, que está no seu terceiro mandado e foi a primeira vez que viu uma comissão 
com tanto engajamento e conduzindo o trabalho com tanta celeridade, e está certo que 
será apresentado um texto de qualidade e que possa ser colocado em prática para 
solucionar problemas da cidade. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: 
Disse que o vereador Jordão Amorim foi muito feliz em sua proposição, mas não sabe se 
a sugestão dele pode ser acatada pois esbarra em leis trabalhistas, leis que sempre dão 
razão ao trabalhador e não ao empregador, são leis que precisam ser mudadas, muitas 
pessoas deixam de empregar devido as essas leis,  é um tema complicado mas deve ser 
discutido pois a cidade precisa do trabalho dessas pessoas, para que o trabalho possa 
realizado de forma devida. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: 
Disse que o trabalho da comissão de reformulação do Código de postura tem sido muito 
produtivo, que irão entregar um bom material para que o município possa usar e fazer 
cumprir, que procuraram lapidar os temas polêmicos de forma a não causar impacto, mas 
que atenda as todas as partes. Comentou quanto ao Circuito São Francisco, que está sendo 
feito pelo executivo em parceria com a iniciativa privada que está patrocinando as placas 
indicativas, e desejou que outros circuitos sejam criados, que o executivo tem se atentado 
mais para a importância do esporte pois envolve diversas outras áreas, como por exemplo 
a saúde da população. Em seguida convidou a todos para estarem presentes na 
inauguração do percurso no dia 13 do corrente mês às 7:00hs, no local será instalado uma 
tenda pela Secretaria de Saúde para aferição de pressão, teste de glicemia e outras 
atividades. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza: Disse ser um 
momento importante relacionado a área de esporte do município. Parabenizou o Vereador 
Allan Borges e confirmou sua presença no evento. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata. 
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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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