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 ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MGNº1590/2021 
            Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 19 de novembro de 2021. 
  
Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro 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, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves 
Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal. Colocou em discussão e votação a ata de nº 1589/2021, que foi 
aprovada por unanimidade. A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do 
expediente. EXPEDIENTE- 1- Requerimento nº 309/2021. 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: - Requer reparo no calçamento Av. Dr. 
Cândido de Oliveira Ribeiro em frente ao salão do Rodrigo cabelereiro. Justificativa: 
Em dias de chuva a água se acumula no referido local e quando os veículos passam a 
mesma é lançada dentro do salão do Senhor Rodrigo.  Sala das Sessões “Messias Lopes” 
16 de novembro de 2021. Francisco de Assis da Cruz - Vereador Proponente. ORDEM 
DO DIA: 1- Requerimento nº 309/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz.  Palavra 
com o Vereador Proponente: Disse que o buraco que existe no calçamento está muito 
fundo, comentou que ele passando pelo local jogou água no salão, que necessário que o 
reparo seja realizado com urgência pois está prejudicando o atendimento no salão do Sr. 
Rodrigo. Em seguida agradeceu ao Prefeito por atender seu requerimento de nº 229/2021, 
pela reforma na residência da Senhora Maria Madalena, e também ao Vereador Thárik 
Varotto pelo empenho para que essa reforma acontecesse. Palavra com o Vereador 
Thárik Gouvêa Varotto:  Disse que fez cobranças durante meses ao executivo e para a 
assistência social através desta casa para que a reforma da casa da Senhora Maria 
Madalena fosse reformada, e graças ao empenho dos funcionários e do executivo está 
sendo realizada, depois de bastante tempo e bastante cobrança, mas o importante é que 
está sendo realizada e a família poderá ficar em sua casa com conforto. Palavra com o 
Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O Vereador comentou quanto ao acumulo de água 
na Travessa Silva Ribeiro esquina com a Rua Visconde do Rio branco, disse que por 
diversas vezes foi votado nesta casa requerimentos com pedido de providência,  mas até 
o momento nenhuma providência foi tomada, desta forma solicitou que fosse reiterado o 
ultimo requerimento que solicita providências para o local, parabenizou os vereadores 
Francisco e Thárik por se preocuparem com essa situação e por cobrarem providencias, 
disse ainda ser obrigação do município dar melhor condições de trafegabilidade para os 
pedestre. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse estar de acordo 
com as palavras do Vereador Ivalto, que o requerimento é de autoria do Vereador Thárik 



 
 

4517 
 

 
 

 

e deveriam reiterar o requerimento e que o mesmo fosse assinado por todos, disse ainda 
que não é uma obra cara e fácil de ser concretizada. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: O vereador disse que se não estiver enganado já reiterou esse 
requerimento três vezes, é uma obra de baixo custo, que em outros mandatos tiverem 
vereadores que fizeram essa cobrança. Comentou quanto a necessidade de que essa obra 
seja realizada. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 
Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: O vereador usou a palavra para 
fazer o seguinte requerimento verbal: – Requer que seja designado um motorista 
exclusivo para buscar pacientes de alta em Juiz de Fora e implantação de câmeras de 
segurança na sala de espera e corredores do anexo. Justificou que todos os dias tem 
paciente de alta e para busca-los é retirada a ambulância deixando o anexo descoberto 
para casos de urgência. A colocação das câmeras é para resguardas os pacientes e equipe 
de enfermagem que às vezes é ameaçada por pessoas que chegam ao local exaltadas. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de 
Oliveira: disse ser muito justa a solicitação do vereador Jordão e em seguida perguntou 
qual o número de ambulâncias disponíveis o município tem. Palavra com o Vereador 
Jordão de Amorim Ferreira: Respondendo ao Vereador Ivalto informou que o 
município tem três ambulâncias, mas somente um motorista no plantão. Disse que esse 
tipo de acontecimento não é recente, vem de vários mandatos passados, que preciso uma 
providência antes que ocorra algo grave.  Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de 
Oliveira: Disse que o correto seria ter outra ambulância com motorista disponível sempre 
que uma se deslocar para esse tipo de atendimento, disse ainda que já presenciou algumas 
situações no local e concorda que a colocação de câmeras é importante por questão de 
segurança. Em seguida pediu permissão para assinar o requerimento. O Vereador Jordão 
concedeu a permissão e deixou o requerimento disponível para os demais vereadores caso 
queiram assinar. Palavra com o Vereador Pedro Caetano Gonçalves: Comentou o 
requerimento e parabenizou o vereador Jordão Amorim.  Colocado em primeira e única 
votação. Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Como Presidente da Comissão de Finanças e 
Orçamento fez uso da palavra para convocar os Vereadores Daniel Dias e Ivalto Rinco 
membros da comissão para reunião na próxima quarta-feira para analisarem e emitirem 
parecer ao porojeto de lei que trata do Orçamento para 2022. Palavra com o Presidente 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Usou a palavra para lembrar quanto a 
programação planejada na última reunião onde o Orçamento entrará em pauta para 
votação na sessão do dia 03/12 e todas as comissões precisam emitir parecer e fazer 
emendas caso julguem necessário, quanto ao Código de Postura pediu a comissão que 
caso ainda não tenha encaminhado para a assessoria jurídica que o façam para que possam 
colocar em discussão na próxima sessão. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda: Com relação ao Código de Postura parabenizou os vereadores Allan 
Borges Thárik Varotto pelo empenho na realização dos trabalhos da comissão. Palavra 
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com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Pediu ao Senhor Luiz 
Carlos para que realize uma entrevista com os membros da comissão para que eles possam 
falar sobre a reformulação do Código de Postura valorizando assim os trabalhos desses 
vereadores. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Sugeriu que todas 
as comissões se reunissem na quarta-feira às 17hs para discutirem o Orçamento. 
Comentou quanto ao atendimento no anexo dos pacientes do município de Goianá, que 
esse é um tema que já foi debatido nesta casa e já estiveram no município de Goianá em 
busca de ajuda para o problema uma vez que depois das 17hs eles não tem atendimento 
médico, após esse horário eles trazem os pacientes para serem atendidos aqui em Rio 
Novo, a média de atendimento tem sido de 100 pacientes mês, que inclusive eles pegam 
pessoas alcoolizadas caídas nas ruas colocam na ambulância e trazem para ser atendidas 
aqui, acha essa atitude uma falta de respeito com a equipe do anexo, além de gerar custos 
para o município sem que o município de Goianá não contribua com as despesas geradas 
por seus pacientes, sugeriu que fossem novamente a Goianá tentar solucionar o problema.  
Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Perguntou ao vereador Jordão se 
não existe nenhum atendimento médio em Goianá no período da noite. Palavra com o 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que não é todo o prefeito que tem jogo 
de cintura para manter no município um plantão 24horas, que para manter o anexo aberto 
24hs gera uma despesa de aproximadamente R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) 
mensais, mas acredita que esse valor já tenha aumentado, e o município de Goianá tem 
dia que tem atendimento até as 19hs mas depois das 17hs os pacientes de lá são 
encaminhados para serem atendidos aqui em Rio Novo. Palavra com o Vereador Ivalto 
Rinco de Oliveira: Disse que o Fundo de Participação do município de Goianá é igual 
ao de Rio Novo, mesmo tendo um número de habitantes muito menor, e o que está 
acontecendo é uma vergonha tanto para o prefeito quanto para os vereadores daquele 
município. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que também acha 
absurda essa situação, e deveriam verificar uma forma legal de fazer essa cobrança 
formalmente ao executivo para que seja analisada uma forma de repassar ajuda para o 
município de Rio Novo. Com relação ao Código de Postura está sendo um empenho de 
todos. Disse ao Presidente da Comissão de licitação que encontrou hoje com o Senhor 
Elson da Construtora Toledo de Guarani e o mesmo comentou que entrou com recurso 
sobre a não apresentação de documentos e que disse a ele que se estiver tudo correto não 
haverá problema. Comentou ter encaminhado um ofício ao executivo referente a parede 
do estacionamento do Batalhão da Polícia Militar, pois esteve no local e verificou que a 
massa da parede está toda solta, que o problema de infiltração foi resolvido, mas o emboço 
precisa ser removido e refeito. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda: Em reposta ao Vereador Thárik disse que referente a licitação a assessora 
jurídica  entrou em contato e informou que a empresa teria mais um dia de prazo, pois 
são três dias úteis para apresentar o recurso e neste período tivemos um feriado nacional, 
mas de qualquer forma a empresa havia entregue a proposta faltando o laudo de vistoria, 
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pois ele não vistoriou a obra, que no seu entendimento a ausência desse laudo já tornaria 
e empresa inabilitada, mas irão aguardar o recurso para que o mesmo seja analisado, e na 
próxima sessão passaria mais informações. Palavra com o Vereador Allan Martins 
Dutra Borges: Com relação ao código de postura agradeceu as palavras do vereador 
Eduardo Miranda e disse que eles são uma equipe, que ser basearam em um código de 
postura mais atual e o adaptaram para a realidade do município, estão aguardando o 
funcionário Mauro Celio configurar o texto para ser encaminhado para a assessoria 
jurídica analisar quanto a legalidade e aos demais vereadores para que possam analisar e 
fazerem emendas caso julguem necessário, disse esperar que após aprovado e  sancionado 
o novo Código de Postura seja colocado em prática. Em seguida comentou quanto ao 
Circuito São Francisco de atividade esportivas, e agradeceu a todos que colaboraram para 
que fosse possível a implantação do circuito, e  desejou que muitos outros sejam 
implantados. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: 
Disse ter sido muito bem lembrado pelo Vereador Allan Borges a questão dos demais 
vereadores fazerem emenda seu assim julgarem pertinente, em seguida sugeriu para no 
próximo ano reanalisarem o Plano Diretor do Município. Palavra com o Vereador 
Francisco de Assis da Cruz: Disse que estiveram no evento em Juiz De Fora a convite 
do Presidente da Câmara Vereador Juraci Scheffer, e lá teve a oportunidade de conversar 
com o Vereador Marlon com relação a manutenção de passeios, o mesmo disse que em 
Juiz de Fora a manutenção é responsabilidade da Prefeitura somente no centro da Cidade, 
já nos bairros de acordo com o código de postura é responsabilidade do morar, lá existe 
fiscalização, o morador é autuado e caso não atenda a autuação o mesmo é multado, disse 
ainda que foi um evento foi muito proveitoso. Parabenizou a Comissão de Reformulação 
Código de Postura pelo trabalho que estão realizando. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata. 
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_____________________________ 
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Francisco de Assis da Cruz 
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