ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MGNº1592/2021
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 26 de novembro de 2021.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2021, às 20:10hs (vinte horas e dez
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 024/2021 do Executivo “Dispõe sobre o
Plano Plurianual para o período de 2022/2025”. ORDEM DO DIA: 1-Projeto de Lei
024/2021 do Executivo “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022/2025”.
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade. Antes de
conceder a Palavra Livre o Presidente informou quanto ao oficio nº 496/2021 do Gabinete
do Prefeito que encaminha Notas de Empenho com seus respectivos comprovantes de
pagãmente e Balancetes financeiros do mês de agosto de 2021, disse que os documentos
se encontram na sala da presidência a disposição de todos os vereadores. Informou que
atendendo ao pedido do Relator e demais membros da comissão de reformulação de
Código de Postura, o mesmo será colocado em votação na sessão do dia 17 do mês de
dezembro, para que possa ser analisado com calma pelo jurídico bem como pelos demais
vereadores, lembrando que esta é a última sessão ordinária do ano. Para a sessão do dia
03 de dezembro fica mantido a programação colocando em discussão e votação o
Orçamento de Município para o exercício de 2022, ficando desta forma para a penúltima
reunião do ano, disse ainda que até o presente momento nenhum projeto de lei foi
protocolado nesta casa, e que os requerimentos continuam com a tramitação normal.
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse ter
sido surpreendido essa semana por uma notícia triste para Rio Novo e que o deixou
espantado, sobre a decisão da Fabrica de móveis Klaus encerrar suas atividade no
município, que imediatamente procurou o prefeito para se inteirar do assunto e o mesmo
lhe informou que a empresa estava sim em vista de sair porque o galpão utilizado por eles
o proprietário pediu pois iria utiliza-los para suas atividades, dando um prazo para entrega
do galpão até fevereiro, e ofereceu para o galpão do almoxarifado da prefeitura, já que o
mesmo será transferido para onde funcionou a extinta Lacreme, segundo o prefeito eles
aceitaram a proposta, mas posteriormente a recusaram. No dia seguinte conversou com o
o proprietário da Klaus e em seguida com o senhor Isaias que lhe disse que iria conversar
com sua esposa porque está adquirindo o imóvel onde trabalha atualmente e pretendia
continuar lá mesmo, voltou até o proprietário da Klaus e passou as informações e na
conversa o proprietário da Klaus reclamou quanto a limpeza (retirada da madeira), e
também quanto a falta de mão de obra qualificada. Procurou novamente o prefeito que
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propôs contratar pelo CRAS pessoa qualificada para administrar curso de capacitação, e
ficou marcado para segunda-feira conversarem com o prefeito e disse aos vereadores que
eles estarem presente seria muito importante para Rio Novo, que o município está fazendo
todo o possível para manter a fábrica na cidade, mas se partir do empresário não ficar,
não irá adiantar dar as condições para mantê-los aqui, mas precisam lutar pois são mais
de 100 empregos gerados no município. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de
Oliveira: Disse que é muito triste e lamentável ouvir o que foi dito pelo vereador Allan,
são vários empregos e o poder aquisito da cidade só vai piorando, que não sabe o porquê,
mas as empresas se instalam no município e sempre reclamam de mão de obra, que já viu
empresário vir a está casa com vários atestados nas mãos dizendo que iriam embora
porque toda segunda-feira quando chegava na empresa encontrava vários atestados;
comentou que tem propriedade rural e quanto é difícil conseguir mão de obra, e que a
quantidade de leis que os deputados e senadores criaram no Brasil é que está contribuindo
para o que vem acontecendo, qualquer empresa precisa produzir para cumprir com suas
obrigações no final do mês, que está há mais de vinte anos aqui nesta casa e é sempre a
mesma coisa, toda a empresa que encerra sua atividade no município tem a mesma
reclamação, que é a quantidade de atestados, não sabe qual é o problema está no patrão
ou no povo, mas infelizmente a mão de obra na cidade está difícil demais. Palavra com
o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Concordou com as palavras do vereador Ivalto, e
complementou dizendo que ainda tem aqueles que trabalha uma semana e ainda querem
reclamar na justiça, que nas leis atuais as pessoas tem menos obrigações e mais direitos,
mas acha válido tentar conversar e reverter a situação com o proprietário da Klaus, que
independentemente do número de funcionários, isso acaba virando uma bola, citando
como exemplo se esses funcionários perdessem o emprego deixariam de pagar a padaria
que deixaria de pagar seus funcionários e assim sucessivamente, mas concordava com
o vereador Ivalto quanto a estar complicado conseguir mão de obra em Rio Novo.
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Parabenizou o Vereador Allan Borges
por estar intervindo para o não fechamento da empresa, e que tem a esperança que a
população se conscientize que é muito mais saudável ter seu trabalho, conquistando seu
dinheiro de forma lícita e sem ficar dependente do poder público, pois trabalhando você
consegue sustentar sua casa comprar um medicamento para seu filho e dar uma educação
de qualidade, e as pessoas precisam ter a conscientização de que é preciso trabalhar e
mudar essa cultura, que eles vereadores também tem essa responsabilidade de por mais
difícil que seja conscientizar a população, ou o município nunca irá crescer, porque um
município só cresce com emprego, com geração de renda, não adianta sonhar com uma
economia forte sem emprego. Em seguida o vereador usou a palavra para alertar os
produtos quanto a falta de vacina contra a Febre Aftosa, o prazo para a vacinação era até
dia 30, mas o IMA prorrogou até o dia 20 de dezembro não se sabe se essa prorrogação
irá adiantar, teve distribuidor que fez pedido de 10.000 doses e recebeu a metade, fez
então um alerta para que chegando vacina o produtor acerte o cartão porque não há
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garantia de que haverá produção suficiente de vacina e nem qual será a atitude que o IMA
irá tomar, o que foi repassado para o produtor é que quem não regularizou o cartão de
vacina do animal seria multado por cabeça de animal e por um valor alto, então o melhor
é não esperar, disse ainda que que Rio Novo e algumas cidades vizinhas não tem a vacina,
que conseguiu comprar hoje em Rochedo de Minas, mas a demanda é grande, tinha até
produtor de Leopoldina lá comprando vacina. Palavra com o Vereador Allan Martins
Dutra Borges: Disse que o vereador Ivalto foi muito feliz em suas palavras porque
infelizmente é o que se escuta pelas ruas do município, que já sofreu com esse tipo
situação, mas cabe a eles vereadores lutarem para tirar esse estigma que está acontecendo
em Rio Novo, que infelizmente acontece também em outros municípios, que ficou
combinado para segunda feira as 8hs irem na fábrica da Klaus e disse que seria bom se
todos comparecessem, que poderiam até propor de reunirem e conversar com todos os
funcionários, é a grande oportunidade de mudarem a história de Rio Novo, ou aqui será
só a cidade dos malas, que também já acabou por causa do fusca, que não tem problema
nenhum de falar em sobre isso, mas é preciso dar um choque de realidade, pois o
proprietário falou que só por causa desse murmurinho de possível fechamento,
funcionários cruzaram os braços e ele já tomou um prejuízo grande, convidou a todos
para participar da reunião e fiquem cientes que o município está fazendo de tudo para
manter a empresa na cidade. 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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