ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1609/2022
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 18 de março de 2022.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2022, às 19:10h (dezenove horas e dez
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Allan
Martins Dutra Borges, Daniel Geraldo Dias, Francisco de Assis da Cruz, Ivalto Rinco de
Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Tharik Gouvêa Varotto.
Ausente o Vereador Guilherme de Souza Nogueira. O Presidente declarou aberta a Sessão
Ordinária da Câmara Municipal. A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a
leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 007/2022 de autoria do
Executivo: “Autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências" 2- Parecer
Jurídico ao Projeto de Lei 007/2022 Parecer nº 014/2022. Solicitante: Câmara Municipal
de Rio Novo/MG. Assunto: Projeto de lei nº 007/2022 Trata-se de solicitação, feita pela
Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de parecer acerca da legalidade do
Projeto de lei nº 007/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Autoriza a
abertura de crédito especial e da outras providências". Analisando o texto apresentado,
percebo que a abertura de crédito pretendida, visa custear despesas com pagamento das
contribuições à Associação Mineira de Municípios - AMM, uma vez que tal despesa não
se encontra prevista na legislação em vigor necessitando, portanto, de abertura do crédito
adicional. o crédito especial, que é uma classificação de crédito adicional, encontra
amparo legal na Lei Federal nº 4.320/64 que assim dispõe: "Art. 41. Os créditos adicionais
classificam -se em: 11 - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação
orçamentária específica;" Para a abertura de crédito especial, quando não existe recurso
disponível, a anulação de dotações já existente é imposta pela lei Federal em seu art.
43,111 senão vejamos: "Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de
ex-posição justificativa. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que
não comprometidos: 111 - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;" No presente caso, a proposta
do executivo se adéqua à imposição quando em seu art. 29 demonstra, de forma clara, as
dotações a serem anuladas. Portanto, quanto à forma, o Projeto ora apresentado não
padece de vícios regimentais, legais ou constitucionais e deve ser analisado pelo Plenário
da Câmara Municipal, cabendo aos nobres Vereadores as sua análise e a deliberação
quanto ao mérito. É o parecer, s.m.j. Rio Novo, 22 de março de 2022 Daniele Sobra I de
Mello OAB/MG 172.862. 3- Parecer da Comissão de Legislação Justiça e Redação
Final ao Projeto de Lei 007/2022 de autoria do Executivo: COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. Parecer ao projeto de Lei nº 007/2022
O Vereador que este subscreve, analisando o Projeto de Lei nº 007/2022, de autoria do
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executivo Municipal, que: "Autoriza a abertura de crédito especial e da outras
providências" tem a relatar o que se segue: Foi exarado o competente Parecer Jurídico
por parte da Procuradoria Jurídica da Casa fazendo diversas observações pertinentes,
opinando pela aprovação. Em análise ao Parecer Jurídico Emitido pelo Assessoria
Jurídica desta Casa Legislativa (Parecer Jurídico 014/2022), tenho que a propositura está
apta quanto à constitucional idade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim
opino em conformidade com o parecer jurídico apresentado, ou seja, pela aptidão da
presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Rio
Novo, 24 de março de 2022. Presidente: Allan Dutra Borges Vice Presidente: Francisco
de Assis da Cruz e Membro: Tharik Gouvêa Varotto. 4- Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei 007/2022 de autoria do Executivo:
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Parecer ao projeto de Lei nº 007/2022 o
Vereador que este subscreve, analisando o Projeto de Lei n? 007/2022, de autoria do
Executivo Municipal, que: "Autoriza abertura de crédito especial e da outras
providências" tem a relatar o que se segue: Foi exarado o competente Parecer Jurídico
por parte da Procuradoria Jurídica da Casa fazendo diversas observações pertinentes,
opinando pela aprovação. Ante o exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento vota
favorável ao referido Projeto de Lei. Rio Novo, 24 de março de 2022. Presidente: Jordão
de Amorim Ferreira, Vice Presidente: Ivalto Rinco de Oliveira e Membro: Pedro
Gonçalves Caetano. 5- Projeto de Lei 007/2022 de autoria do Legislativo: “Dispõe
sobre a criação, constituição e funcionamento do Fundo Municipal de Esportes, e,
instituiu o seu Conselho Gestor”. 6- Projeto de Lei 008/2022 do Legislativo de autoria
de todos os Vereadores “Dá denominação de Logradouro Público e determina outras
providências” Passa a denominar-se Praça Nossa Senhora da Conceição, a praça
localizada no bairro Cerâmica. 7- Requerimento 043/2022 -Autor: Thárik Varotto Ao
Exmo. Sr. Vereado Eduardo Luiz X. Miranda DD. Presidente, da Câmara Municipal de
Rio Novo. O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requer, ouvida a Câmara Municipal, seja encaminhada ao Executivo
Municipal a seguinte solicitação: - Vem requerer captação de água pluvial e outras
melhorias na estrada rural do lugar denominado como Campestre. Justificativa: Com o
período das chuvas, alguns trechos ficaram muito ruins devido a grande quantidade de
água que desce dos terrenos mais altos, acarretando na formação de grandes valetas,
aumentando os riscos de acidentes e prejuízos econômicos aos condutores. Sala das
Sessões “Messias Lopes, 14 de março de 2022. Thárik Gouvêa Varotto - Vereador
Proponente. 8-Requerimento nº 044/2022. Autor: Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr.
Vereador Eduardo Luiz X. Miranda. DD. Presidente, da Câmara Municipal de Rio Novo.
O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento
Interno, requer, ouvida a Câmara Municipal, seja encaminhada ao Executivo Municipal
a seguinte solicitação: Vem requerer limpeza da rede de esgoto e das valetas localizadas
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ao final da Rua Coronel Américo Ladeira no bairro Vila Camargo. Justificativa: O local
está com grandes poças de água parada e de péssimo aspecto, propiciando o surgimento
de vários tipos de insetos, inclusive o da dengue, além de espalhar mal cheiro por toda a
vizinhança. É um caso de saúde pública, precisando de agilidade para resolver o problema
para a população daquela localidade. Sala das Sessões “Messias Lopes, 14 de março de
2022. Thárik Gouvêa Varotto -Vereador Proponente. 7- Requerimento nº 045/2022.
Autor: Thárik Varotto Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo Luiz X. Miranda DD. Presidente,
da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que este subscreve, no uso de suas
atribuições e na forma do Regimento Interno, requer, ouvida a Câmara Municipal, seja
encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Vem requerer ao executivo
municipal em conjunto com a defesa civil municipal, intervenção na obra localizada à
Rua Antônio José de Freitas, bairro Novo Horizonte, no intuito de amparar o cidadão
Robert Colombo na construção de sua residência. Justificativa: O morador está
construindo numa área bastante íngreme e devido aos grandes acidentes envolvendo
deslizamento de terras e consequentemente desabamentos em nosso país, é de extrema
urgência a intervenção do município através de 2022. Francisco de Assis da Cruz Vereador Proponente. 8- Requerimento nº 046/2022. Autor: Thárik Varotto. Ao Exmo.
Sr. Vereado Eduardo Luiz X. Miranda. DD. Presidente, da Câmara Municipal de Rio
Novo. O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requer, ouvida a Câmara Municipal, seja encaminhada ao Executivo
Municipal a seguinte solicitação: Vem requerer melhoria na iluminação da praça Prefeito
Ronaldo Dutra Borges. Justificativa: Os postes da praça encontram-se com várias
lâmpadas queimadas e consequentemente com a iluminação bastante precária, trazendo
certa insegurança a todos que utilizam do local. Sala das Sessões “Messias Lopes, 17 de
março de 2022. Thárik Gouvêa Varotto - Vereador Proponente. 9- Requerimento nº 047
/2022. Autor: Francisco de Assis da Cruz. Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo Luiz X.
Miranda. DD. Presidente, da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que este
subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requer, ouvida a
Câmara Municipal, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação Requer providências quanto a tampa de esgoto existente na Rua Francisco Borges
Filho, Bairro Vereda do Sol, em frente ao Clube Acauã, devido a mesma se encontrar
quebrada causando vários problemas. Justificativa: Se não for possível arrumar com
urgência, que seja colocado sinalização para evitar acidentes. Sala das Sessões “Messias
Lopes, 14 de março de 2022. Francisco de Assis da Cruz - Vereador Proponente. 10Requerimeto nº 049/2022 Autor: Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereado Eduardo Luiz
X. Miranda. DD. Presidente, da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que este
subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requer, ouvida a
Câmara Municipal, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação:
Vem requerer pontualidade nas trocas de todas as caçambas de lixo (zona urbana e rural.
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Justificativa: As caçambas tem ficado lotadas devido ao extenso tempo que permanecem
sem serem trocadas, o que acarreta na colocação de lixo no chão, ficando fácil para os
cachorros espalharem. Sem falarmos no mal cheiro e nas moscas que causam graves
transtornos aos moradores. Sala das Sessões “Messias Lopes, 17 de março de 2022.
Thárik Gouvêa Varotto - Vereador Proponente. 11- Requerimento nº 050/2022. Autor:
Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereado Eduardo Luiz X. Miranda DD. Presidente, da
Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que este subscreve, no uso de suas
atribuições e na forma do Regimento Interno, requer, ouvida a Câmara Municipal, seja
encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Vem requerer patrolamento
e abertura de bocas de lobo na estrada do Caranguejo, inclusive na parte que dá acesso às
propriedades dos filhos do Sr. Juca do Virgílio. Justificativa: As estradas encontram-se
cheia de valas, dificultando a trafegabilidade de todos que utilizam das mesmas. Sala das
Sessões “Messias Lopes, 17 de março de 2022. Thárik Gouvêa Varotto - Vereador
Proponente. Antes de dar início a ordem do dia o presidente justificou a ausência do
Vereador Guilherme de Souza Nogueira. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei 007/2022
do Legislativo autoria do Vereador Guilherme de Souza Nogueira: “Dispõe sobre a
criação, constituição e funcionamento do Fundo Municipal de Esportes, e, instituiu o seu
Conselho Gestor”. Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. 2 - Projeto de Lei 008/2022 do Legislativo de
autoria de todos os Vereadores “Dá denominação de Logradouro Público e determina
outras providências”. Encaminhado para as comissões emitirem parecer. 3- Projeto de
Lei nº 007/2022 de autoria do Executivo: Autoriza a abertura de crédito especial e da
outras providências". Encaminhado a Comissões de Legislação e Justiça e Redação Final
e Comissão de Finanças e Orçamento para emitirem parecer, o presidente já deixou
convocado sessão extraordinária caso o projeto seja aprovado em primeira votação. 4Requerimento 043/2022 - Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 5Requerimento nº 044/2022. Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra como Vereador Thárik Gouvêa Varotto: “O Vereador fez uso da
palavra e disse que esteve na Vila Camargo e a obra que foi realiza muito rapidamente, a
seu ver com interesse político, politiqueiro, e quem está sofrendo é a população pois não
tem nível para a água escoar para o rio, fica parada um água preta no próprio sentido da
palavra cheia de larvas, que do outro lado ainda tem uma lagoa que faz parte do senhor
Maximiano Dias, que a água não tem saída para lado nenhum, e esta água está
fermentando, se vê que toda hora solta uma bolha, que segundo os moradores, não sabe
se é verdade, mas acredita neles, vários patos defecam nesta lagoa, o que ajuda fermentar
ainda mais. Comentou ter visto que tem aparecido alguns casos de dengue no município,
disse ainda que além do aspecto ruim, as pessoas as vezes não pode nem almoçar devido
ao mau cheiro, então pediu ao executivo que encaminhe funcionários ao local, que lhe
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disseram que foi um pessoa lá e falou que não tem como fazer o serviço com a máquina,
se não tiver como fazer com a máquina, ele não uso máquina, mas é preciso trocar o
maquinista, porque está fácil de mexer naquele local, e além do mais é um terreno que
disseram pertencer a prefeitura e está cheio de pau jogado, inclusive paus caído dentro
da valeta, esparramado de tudo quanto é jeito, e segundo os moradores já pediram ajuda
na prefeitura e até hoje nada foi feito, que continua aquela água podre, preta e fedorenta,
aumentando o número de mosquitos e nada é resolvido, e pediu a prefeitura que
encaminhe resolva o problema da população”. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 6- Requerimento nº 045/2022.
Autor: Thárik Varotto. Colocada em primeira e única discussão. Palavra com o
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que passou pela referida rua, é um local
íngreme e o que verificou é que a casa não tem estrutura, conversou com o proprietário e
o mesmo disse que quer sair do aluguel e está construindo por conta própria que não tem
acompanhamento de engenheiro e quem deu o terreno para ele foi o prefeito, disse ainda
não saber se teve projeto de lei para doação de terreno naquele local. O Vereador disse
que não estava aqui para brigar, mas que se isso ocorreu sem um projeto de lei aprovado
é um erro, ainda mais sendo construído como está, sendo assim desde já peço que a defesa
civil vá ao local, a prefeitura tem engenheiro, que então ampare o rapaz. Palavra com o
Vereador Francisco de Assis da Cruz: Comentou quanto a importância do requerimento
e pediu permissão para assinar. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. 7- Requerimento nº 046/2022. Autor: Thárik
Varotto. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes. 8- Requerimento nº 047 /2022. Autor: Francisco de Assis da
Cruz. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Francisco de
Assis da Cruz: Usou a palavra para comentar quanto a necessidade de reparo urgente da
tampa do bueiro evitando assim a ocorrência de acidente. Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 10- Requerimento nº
049/2022 Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com
o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Comentou que esteve em um velório esta semana
e viu que a caçamba e lixo que fica próxima a capela mortuária estava transbordando e
havia também muito lixo no chão, e que isso fica muito desagradável, disse que cada
bairro tem sua particularidade que é preciso ser analisada e feito um cronograma de coleta
das caçambas. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. 11- Requerimento nº 050/2022 Autor: Thárik Varotto. Colocado
em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador do Thárik Gouvêa Varotto:
Disse que a estrada principal tirando alguns locais que caiu barrancos está em ótimas
condições, mas a estrada que dá acesso a diversas outras propriedades devido à falta de
boca de lobo, com o crescimento de capins nas laterais a estrada vai ficando muito estreita,
como está próximo de terminar o período das águas espera que seu pedido seja atendido.
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Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Pediu permissão para assinar o
requerimento e disse que esteve no Povoado dos Netos, que não esteve nas estradas
secundárias, mas não achou que a estrada principal boa, concordava com o vereador que
agora que termina o período das águas é hora de dar uma atenção especial as estradas
rurais. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Concedeu permissão para
que o Vereador Allan assine o requerimento, e disse que faz seus requerimentos em sua
maioria antes que lhe seja pedido, que faz mediante a necessidade que vê, e foi muito
bom o vereador comentar sobre a estrada do Povoado dos Netos pois havia tido a
oportunidade de ir até lá, mas tinha certeza que o executivo iria atender à solicitação.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra
Borges: Sugerir seja encaminhada Moção de Aplauso a Prefeita de Juiz de Fora Senhora
Margarida Salomão Por sugerir ao Governador que reative o projeto de construção de
rodovia que conecte a Br 040 ao Aeroporto Presidente Itamar Franco e ao Porto Seco, o
projeto executivo já está disponível no governo estadual por meio do Departamento de
Edificações Estradas e Rodagens de Minas Gerais e segundo a prefeitura só falta a
licitação e a obra está orçada em cerca de R$ 200.000.000,00 (Duzentos milhões de reais),
o vereador disse que a hora é agora, pois estamos em período eleitoral, que o aeroporto
foi vocacionado para fomentar e desenvolver a nossa região, comentou quanto a
necessidade do município em gerar empregos, pois “é isso que o município precisa, para
tirar o filho das costas do pai”, frisou que esta é a hora de pressionar o governador Zema
para que esse projeto saia do papel pois está lá há mais de 10 anos, disse ainda que os
maiores beneficiado seriam Rio Novo e Goianá, disse ainda que a Prefeita Margaria
falou o que ele gostaria de ter falado ao Governador, que a Zona da Mata está
empobrecida e a hora é agora. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda: Disse que durante a reunião a Prefeita Margarida Salomão esta do
seu lado e do vereador Guilherme Nogueira e trocaram algumas palavras com ela sobre
o assunto e a mesma disse que já havia feito o pedido ao Governador, que foi uma reunião
muito proveitosa e como bastante representatividade com prefeitos e deputados presentes,
e que Rio Novo em momento algum foi esquecida. Palavra com o Vereador Thárik
Gouvêa Varotto: Disse que gostaria de deixar registrado seu agradecimento a Senhora
Gabriela Diana pelo empenho em cadastrar o município para que o mesmo seja
beneficiado com cisterna. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo
ordenado que se lavrasse a presente Ata.
________________________________
Allan Martins Dutra Borges
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______________________________
Daniel Geraldo Dias
________________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda
______________________________
Francisco de Assis da Cruz
____________ausente_____________
Guilherme de Souza Nogueira
______________________________
Ivalto Rinco de Oliveira
__________________________________

Jordão de Amorim Ferreira
______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
_______________________________
Tharik Gouvêa Varotto
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