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 ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MGNº1589/2021 
            Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 12 de novembro de 2021. 
  
Aos 12 (doze) dias do mês de novembro de 2021, às 19:15hs (dezenove horas e quinze 
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. Em seguida concedeu a palavra ao Presidente da Câmara Municipal de Juiz de 
Fora Vereador Juraci Scheffer que apresentou o Plano Estratégico 2021-2022 destacando 
a importância do entrosamento e relacionamento das Câmaras Municipais da região para 
a retomada do crescimento da Zona da Mata e Campo das Vertentes, destacou a 
importância dos vereadores pois são a união do povo com o poder constituído, seja ele o 
Executivo ou Judiciário. Disse que Rio Novo é uma cidade importante e acaba atendendo 
cidades vizinhas pelo compromisso social que tem, mas sendo sacrificada pois mesmo 
com uma população maior não tem benefícios nem um orçamento maior, que precisam 
trabalhar para mudar essa discrepância e essa forma desigual principalmente com relação 
orçamentária, é necessário que seja feita uma revisão. Falou sobre a Associação dos 
Poderes Legislativos das Câmaras da Zona da Mata e Vertentes que busca a integração e 
a capacitação dos vereadores e também sobre a Escola do Legislativo. Disse ter assumido 
a presidência da Escola do Legislativo de Minas Gerais, e que no dia 18 do corrente mês 
através da Câmara Municipal de Juiz de Fora será lançado um curso com 15 (quinze) 
disciplinas em três áreas de conhecimento para todos os vereadores mineiros, que estarão 
presente Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado, convidou os vereadores para 
participarem do evento. Em seguida discursou sobre a importância do legislativo e 
colocou a Câmara Municipal de Juiz de Fora a disposição da Câmara Municipal de Rio 
Novo e Prefeitura Municipal desejando que de forma conjunta possam construir um novo 
momento para política da Zona da Mata e Vertentes. Palavra com o Presidente 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Em nome de todos dos vereadores agradeceu 
a presença do Presidente da Câmara de Juiz de Fora Vereador Juraci Scheffer, disse que 
pela primeira vez temos um Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora presente 
neste plenário, e estão muito honrados com sua presença, que está certo que  no legislativo 
de Juiz de Fora serão sempre acolhidos e encontrão as portar abertas tendo apoio em 
qualquer demanda que tiverem, assim como as portas dessa casa que estarão sempre 
abertas. Disse ser um militante da área da saúde, que concordava com as palavras do 
Vereador Juraci Scheffer quanto as demandas, disse que o que já era complicado antes da 
pandemia, com a recessão nesses últimos dois anos será um grande desafio para Juiz de 
Fora a partir do próximo ano. Desejou sorte a Prefeita Margarida Salomão para que ela 
consiga conduzir todas as políticas públicas, principalmente as relacionadas a área da 
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saúde. Mediante conversas que antecederam a sessão, tem certeza que todas as demandas 
que chegarem na Câmara Municipal de Juiz de Fora relacionadas a qualquer tipo de 
aprovação de projeto serão analisadas para estarem provando essas políticas públicas que 
não beneficiará somente Juiz de Fora, mas todas as regiões pactuadas com o município 
de Juiz de Fora. Mais uma vez agradeceu a presença do Presidente da Câmara Municipal 
de Juiz de Fora, confirmou sua presença dia 18 no lançamento do Curso e convidou os 
demais vereadores para estarem representando o Município de Rio Novo e fazer valer 
suas funções como Legislativo. Em seguida deu continuidade a sessão colocando em 
discussão e votação as atas de nº 1586/2021, 1587/2021 e 1588/2021 que foram aprovados 
por unanimidade. A seguir o Presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura do 
expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 306/2021. 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 a solicitação ao Exmo. Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho a seguinte solicitação: - 
Solicita seja analisada a possibilidade de troca dos bebedouros instalados nas unidades de 
saúde do município. Justificativa: A troca se faz necessária devido ao tempo de uso 
desses bebedouros sem troca ou avaliação dos filtros. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 
08 de novembro de 2021. Francisco de Assis da Cruz - Vereador proponente. 2- 
Requerimento nº 307/2021. 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, 
requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte 
solicitação: - Vem requerer o asfaltamento das ruas Arthur Bernardes e Padre Luís 
Conrado. Justificativa: As ruas se encontram com muitas depressões e pedras soltas, 
causando muitos problemas a todos, sendo assim, o asfaltamento facilitará e muito o 
acesso de veículos e pedestres ao bairro Novo Horizonte e imediações, inclusive as visitas 
ao monumento do Cristo Redentor, importante ponto turístico e cultural de nossa cidade. 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 11 de novembro 202. Tharik Gouvêa Varotto - 
Vereador Proponente.  3- Requerimento nº 308/2021. 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, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo 
Municipal a seguinte solicitação: - Vem requerer operação tapa-buraco em nossa cidade. 
Justificativa: Com o período de chuvas temos o surgimento de inúmeros buracos nas 
ruas, causando vários problemas aos condutores e pedestres em diversos pontos da cidade. 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 11 de novembro 2021. Tharik Gouvêa Varotto - 
Vereador Proponente. 4- Leitura de Correspondências0 Recebidas: 1- Ofício nº 
PM/2021/448- Rio Novo, 04 de novembro de 2021Ofício n": PM/2021/448 - Do: 
Gabinete do Prefeito de Rio Novo Para: Câmara Municipal de Rio Novo Referência: 
Ofícios nºs 94/2021, 97/2021, 98/2021, 100/2021, 105/2021, 107/2021 e 108/2021. 
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Excelentíssimo Senhor Presidente e nobres vereadores da Câmara Municipal de Rio 
Novo, Em atendimento aos ofícios nºs 94/2021, 97/2021, 98/2021, 100/2021, 105/2021, 
107/2021 e 108/2021 expedidos por Vossas Senhorias, informamos que: a) Com relação 
aos requerimentos de nºs  05/2021 (requerimento direto),253/2021, 254/2021, 255/2021, 
259/2021, 260/2021, 261/2021, 262/2021, 263/2021, 265/2021, 269/2021, 270/2021, 
271/2021, 272/2021, 273/2021, 274/2021, 275/2021,280/2021, 281/2021, 282/2021, 
283/2021, 284/2021, 285/2021, 286/2021, 288/2021, 289/2021, 290/2021, 291/2021, 
293/2021, 294/2021, 298/2021 e 299/2021por tratar-se de assunto em que inclui em seu 
bojo questões técnicas, informamos que foram remetidas nesta data as solicitações aos 
setores responsáveis, em especial o Setor de Obras Públicas e Limpeza Urbana para que 
sejam analisadas as proposições e devidamente verificada a viabilidade para a consecução 
dos feitos. informamos que esta Administração sempre estará integralmente à disposição 
de Vossas Senhorias para quaisquer sugestões e dúvidas sobre estas matérias que, 
ressaltamos, dependerão sempre da análise técnica dos profissionais habilitados e 
servidores públicos investidos das atribuições a que se referem para a consecução do feito; 
b) No que tange aos requerimentos de nºs 256/2021, 257/2021, 279/2021 e 295/2021 
informamos que no momento não possuímos disponibilidade orçamentária para a 
aquisição do pleiteado, sendo posteriormente verificada a viabilidade para os próximos 
exercícios financeiros; c) Quanto ao requerimento de n? 292/2021 informamos que o 
pleiteado já fora remetido a esta Câmara Municipal por ofício datado de O 1 de junho de 
2021 e, ademais, informamos que os dados das despesas públicas quanto à transferência 
de recursos públicos recebidos da União ao Município de Rio Novo estão devidamente 
disponibilizados de forma atualizada no Portal da Transparência da  Prefeitura  de  Rio 
Novo de maneira pormenorizada através do link https://pm-
rionovo.publicacao.com,br/covid19/despesas, estando esta  Administração  Pública à 
disposição do Legislativo municipal a respeito de  qualquer  esclarecimento  necessário; 
d) Quanto aos requerimentos nº 266/2021, 296/2021 e 267/2021 informamos que 
repassamos as presentes demandas respectivamente à Defesa Civil e ao Fiscal de Posturas 
Municipal para a procedimentalização do pleiteado; e) No que tange ao requerimento de 
nº 268/2021, informamos que nos juntamos à Vossa Senhoria para reconhecer e 
congratular aos servidores públicos municipais pelo trabalho prestado com excelência e 
dedicação. Ressaltamos que a prestação do serviço público é uma das mais importantes 
atividades em nossa sociedade, pois nenhum país, estado ou município sem seu quando 
de servidores públicos, responsáveis pelos serviços à disposição do cidadão. Portanto, é 
de suma importância exaltar quem executa este importante e tão necessário serviço à 
sociedade. Mesmo diante de tantos desafios evidenciados e, ainda, diante da propagação 
de informações inverossímeis e fictícias por um grupo minoritário, inclusive a nível local, 
sobre estes profissionais, os nossos honoráveis servidores municipais seguem executando 
suas funções com qualidade e dedicação, o que podemos verificar na conduta exímia e 
atenta de comissionados e efetivos na execução de suas atribuições. Continuamos sendo 
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a Administração que valoriza o serviço público prestado com qualidade e eficiência e 
contamos com os nobres membros do Poder Legislativo municipal para avançar na luta 
conjuntamente com o Poder Executivo na defesa dos servidores públicos não só do 
Município de Rio Novo como dos demais entes federativos; f) Quanto ao requerimento 
de na 278/2021 informamos que a Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo trata-se de 
entidade privada autônoma e com competências juridicamente independentes desta 
Administração Pública e, ademais, ressaltamos que qualquer informação referente à 
Direção da referida instituição deverá ser consultada a própria entidade em respeito à 
autonomia administrativa evidenciada na instituição. Por fim informamos que qualquer 
verba pública que eventualmente seja empregada é publicada em sua totalidade no Portal 
Oficial da Prefeitura Municipal de Rio Novo, em conformidade com o que dispõe a Lei 
de Acesso à Informação e legislações correlatas; g) No que tange ao requerimento de na 
295/2021 informamos que o pleiteado já fora devidamente respondido pelo Ofício na 
084/2021 e, portanto, a demanda fora repassada ao Setor competente para apreciação; h) 
Com relação ao requerimento direto de na 05/2021 informamos que estamos em contato 
com a COPASA com a finalidade de que a questão seja dirimida diretamente com a 
empresa visto as obras da concessionária seguirem cronograma próprio; i) No que tange 
à indicação de n° O 14/2021 informamos que já estamos em processo de planejamento 
quanto à viabilidade de adesão ao programa Digitaliza Brasil e outros projetos com o 
mesmo objetivo; j) Quanto aos requerimentos de na 258/2021 e na 264/2021 informamos 
que o presente requisitório fora encaminhado ao Banco do Brasil S/A, devido à autonomia 
administrativa desta Instituição Financeira, para que seja apreciado e diretamente 
respondido ao Poder Legislativo Municipal;  k) No que tange ao requerimento de na 
277/2021 e 297/2021 informamos que esta tração às necessidades da Zona Rural deste 
Município e que, ademais, o encascalhamento de estradas está sendo efetuado na região, 
como pode ser evidenciado in loco, sendo disponibilizado maquinário para a consecução 
das obras nas estradas locais. Ainda, informamos que várias bocas de lobo foram 
colocadas no Caranguejo, com planejamento para a colocação de outras nas estradas da 
região com a finalidade de que sejam escoadas as águas da chuva drenadas pelas sarjetas 
com destino às galerias pluviais; l) Quanto ao requerimento de na 276/2021 informamos 
que as rodovias estaduais são de competência exclusiva do Governo Estadual, não 
podendo este Executivo municipal adentrar em matérias de outras competências 
constitucionalmente definidas e salientamos que sempre estamos em contato com o 
Estado de Minas Gerais para defender os interesses dos cidadãos rionovenses dentro das 
devidas competências; m) No que tange ao requerimento verbal protocolado em 
17/09/2021, informamos que a   demanda será analisada pelo Setor competente desta 
Administração para que seja verificada a viabilidade do pleiteado, considerando, ainda, 
que modificações neste sentido modificaria substancialmente a logística de automóveis 
particulares no centro de Rio Novo, inclusive no trânsito de veículos de carga e descarga 
no comércio local. Na oportunidade, subscrevemo-nos com elevado apreço e 
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consideração. Atenciosamente, Ormeu Rabello Filho – Prefeito de Rio Novo.  5) Leitura 
do Ofício nº PM/2021/449 do Gabinete do Prefeito que encaminha requerimentos do 
Legislativo para o Banco do Brasil S/A Ag. Rio novo. Rio Novo,04 de novembro de 
2021Oficio nº: PM/2021/449 Do: Gabinete do Prefeito de Rio Novo Para: Gerência do 
Banco do Brasil S/A - agência Rio Novo/MG Ref.: Requerimento n° 258/2021 e 264/2021 
da Câmara Municipal de Rio Novo/MG Prezados Senhor Gerente do Banco do Brasil S/A 
- agência Rio Novo, Em atendimento ao requerimento acima qualificado, remetemos a 
Vossa Excelência cópia do requisitório da Câmara Municipal de Rio Novo/MG para 
análise quanto à viabilidade da situação in casu. Na oportunidade, subscrevemo-nos com 
elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Ormeu Rabello Filho- Prefeito de Rio 
Novo. 6-Ofício nº 2234/GAB/CD – do Gabinete do Deputado Euclydes Pettersen-
PSC/MG Assunto: Indicação de4 Recurso para a Educação – no valor de R$ 259.300,00 
(duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos reais) - 1 Ônibus Urbano (c/ar condicionado 
– 30 lugares) indicação (SIGCON)  nº 82429, recurso este enviado a pedido do 
Presidente da Câmara Municipal Vereador Guilherme de Souza Nogueira e do Vereador 
Jordão de Amorim Ferreira. 7- Oficio: Assunto: Contrato de Repasse que celebrado entre 
o Município de Rio Novo e a Caixa Econômica Federal.  Ref: contrato de repasse OGU 
|MDR 9187212/2021 – Operação 1079390-54.  ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 
306/2021. Autor:  Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira discussão. Palavra 
com o Vereador proponente: comentou quanto a necessidade de que seja realizada a 
troca dos bebedouros das unidades de saúde. Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade. 2- Requerimento nº 307/2021. Autor: Tharik Gouvêa 
Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: Disse ser importante que as referidas rua sejam asfaltadas, melhorando 
assim o trânsito no bairro Novo Horizonte. Comentou que o bairro abriga o monumento 
do Cristo Redentor que é visitado não só por cidadãos rio-novenses como também 
cidadãos vindos de outros municípios, que devido as chuvas surgem vários buracos e 
muitas pedras soltas dificultando o trânsito de veículos e pedestres. Colocado em primeira 
e única votação. Aprovado por unanimidade.  3- Requerimento nº 308/2021. Autor: 
Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse já ter feito um requerimento com esse teor e 
que foi atendido pelo prefeito, mas o problema voltou, inclusive na praça já está surgindo 
buracos, na rua São José já está sendo preciso desviar dos buracos, e o mesmo ocorre em 
diversas ruas da cidade, é necessário que seja realizada essa operação tapa buracos 
melhorando assim o trânsito da cidade. Colocado em primeira e única votação. Aprovado 
por unanimidade. Antes de dar início a palavra livre o presidente comentou quanto ao 
ofício 448/2021 do Gabinete do prefeito que responde aos requerimentos dos nobres edis. 
Com referência ao requerimento de nº 300/2021 que solicita internet gratuita para o 
distrito de Furtado de Campos e Povoado dos Netos, solicitou que vereadores que pediram 
para assinar com ele o requerimento, que o faça pois já foi feita a correção solicitada. 
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PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: 
Informou que aconteceu hoje a licitação para a reforma da nova sede da Câmara, que 
estiveram presentes os vereadores Jordão de Amorim  e ele que fazem parte da comissão 
de licitação, o vereador Francisco de Assis e a Assessora Jurídica Daniele Sobral de Melo, 
que apresentaram propostas  as empresas Tavares Toledo Construção Ltda e Construtora 
Campos Reis, a empresa Tavares Toledo tem dependência no laudo de vistoria, e a mesma 
tem o prazo até a próxima quarta-feira para apresentar recurso quando serão aberto os 
envelopes. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: 
Agradeceu aos presentes na licitação, disse não participar das licitações deixando total 
liberdade aos membros da comissão, e agradeceu ao Vereador Eduardo por estar dando 
publicidade e transparência ao processo de licitação. Palavra com o Vereador Allan 
Martins Dutra Borges: Usou a palavra para informar que o evento da inauguração do 
Circuito São Francisco foi transferido para a próxima segunda-feira dia 15/11/2021 
devido as condições climáticas. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O 
Vereador usou a palavra para lembra que haverá novo leilão do prédio da praça após o 
feriado, e perguntou se a empresa Prorelax ainda mantem contato e se ainda quer ser 
estabelecer no município, pois foi a causa do projeto de venda do imóvel. Palavra com 
o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse que pelas informações que tem não foi 
marcado novo leilão, quanto a Prorelax o município mantem contato mas por questões 
econômicas não haverá investimentos momento mas não foi descartado, que o município 
está em conversa com outras empresas interessadas, que por esses dias  será iniciada a 
divisão da área que foi adquirida pelo município, que será instalada placa informando que 
aquele área é novo parque industrial, que essas são as informações que tem no momento, 
mas que poderá trazer informações mais precisas na próxima reunião. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Agradeceu as informações recebidas, que pode ter 
se enganado na data, mas tem quase certeza que o leilão está marcado para após o feriado 
do dia 15 de novembro. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: Disse não estar sabendo, mas que pediu a funcionário Mauro para se informar, 
sabe que os dois leilões que aconteceram não apareceram propostas, mas irá apurar as 
informações. Disse ainda que cumprindo o planejamento, na reunião do dia 26 de 
novembro será colocada em primeira e segunda discussão o Projeto de Reforma do 
Código de Postura do Município, solicitou da comissão que fizesse os últimos ajustes e 
após encaminhar para a assessoria jurídica disponibilizasse para os demais vereadores 
com antecedência para que possam analisar, deixou agendado para o dia 3 de dezembro 
a discussão o Plano Plurianual-PPA e a Lei Orçamentaria de 2022, que foi disponibilizado 
cópia do Orçamento para as comissões   e uma via a mais para os vereador Tharik Varotto 
e Daniel Dias para que seja analisado e votado antes do recesso da câmara. Em seguida 
convocou sessão extraordinária para as duas datas acima mencionadas. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata. 
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