ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1611/2022
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 25 de março de 2022.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2022, às 19:55h (dezenove horas e
cinquenta e cinco minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes
Vereadores: Allan Martins Dutra Borges, Daniel Geraldo Dias, Francisco de Assis da
Cruz, Guilherme de Souza Nogueira, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves
Caetano e Tharik Gouvêa Varotto. Ausente o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira. O
Presidente declarou aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. Informou que
hoje se encontra inscrito para fazer uso da palavra o Senhor Alberto Toledo. A seguir o
Presidente solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1Projeto de Lei nº 006/2022 de autoria do Executivo: "Autoriza o Município de Rio
Novo a ceder o uso, a título gratuito pelo prazo de 03 (três) meses veículos à Agência de
Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra – ACISPES". 2- Projeto de Lei nº
007/2022 de autoria do Executivo: “Autoriza a abertura de crédito especial e da outras
providências" 3- Projeto de Lei nº 008/2022 do Legislativo: “Dá denominação de
Logradouro Público e determina outras providências” Autores: Vereadores Eduardo
Miranda, Guilherme Nogueira, Francisco de Assis, Ivalto Rinco, Pedro Caetano, Jordão
Amorim, Allan Borges. ORDEM DO DIA:1- Projeto de Lei nº 006/2022 de autoria
do Executivo: "Autoriza o Município de Rio Novo a ceder o uso, a título gratuito pelo
prazo de 03 (três) meses veículos à Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé
da Serra – ACISPES". Colocado em segunda discussão Palavra com o Vereador Thárik
Gouvêa Varoto: Fez uso da palavra para dizer que iria se abster de votar. Colocado em
segunda votação. Aprovado com 7(sete votos a favor 1 (uma) abstenção sendo esta do
vereador Thárik Gouvêa Varotto. 2- Projeto de Lei nº 007/2022 de autoria do
Executivo: “Autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências” Colocado
em segunda discussão e votação Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3Projeto de Lei nº 008/2022 do Legislativo: “Dá denominação de Logradouro Público
e determina outras providências” Autores: Vereadores Eduardo Miranda, Guilherme
Nogueira, Francisco de Assis, Ivalto Rinco, Pedro Caetano, Jordão Amorim, Allan
Borges. Colocado em segunda discussão e votação Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. PALAVRA LIVRE: O Presidente como informou na sessão
ordinária iria conceda a palavra ao Senho Toledo. Palavra com o Senhor Alberto
Toledo representante do SENAR: Cumprimentou os Vereadores e disse: “ Obrigada
por concederam a palavra estou aqui representando o SENAR, o Henrique que é o
presidente do Sindicato, e quero antes de esquecer agradecer também a Prefeitura ao
Dionísio por estar dando apoio aos cursos do SENAR esta semana tivemos curso de
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ferrageamento semana que vem vai ter de equitação e eu estou juntando os grupos para
a gente poder tentar criar um clube do cavalo aqui em Rio Novo para a gente começar a
organizar eventos entendeu porque eu vejo que essa parte de quem é muito forte aqui tão
importante organizar para poder transformar isso em resultado, mas não foi isso que eu
vim dizer não, meu trabalho é a mobilização saber que que o produtor tá precisando quais
são as fraquezas para poder transformar em força e gerar resultado financeiro, resultado
econômico, desenvolvimento do município, e a Patrícia da Emater me ajuda muito nisso
ela vai junto comigo em cada produtor e eu vejo que é um trabalho de formiguinha, não
é um trabalho rápido, e observo que temos oportunidade pelo fato de ser um município
pequeno e juntar forças, legislativo, executivo, bancos e empresas privadas, e criar um
plano conjunto de desenvolvimento rural, dá para fazer isso, mas para fazer esse plano a
gente precisa saber quais são as demandas então é precisa de criar um fórum antigamente
falava em fórum de discussão isso virou uma polêmica que todo mundo queria o
protagonismo aí ficou com trauma no Brasil com relação a Fórum de discussão, é um
fórum de bate-papo onde o único protagonista não vai ser o Prefeito não vai ser o vereador
não vai ser Alberto, vai ser o produtor rural, a gente vai escutar a gente vai direcionar o
que você acha que que está precisando na zona rural, e é um Fórum de bate-papo de 40
pessoas, de 40 produtores, se vierem 42 a gente faz 2 fórum de 20 porque o objetivo é
escutar e se vierem 100 pessoas a gente não vai conseguir, vai virar uma bagunça, e
assim aqui dentro da câmara o protagonista é o ideal, é o ideal da situação é o ideal da
oposição aquilo que todo mundo entende que é melhor para o povo, então não nenhum
problema tem que chegar tem que batalhar pelo seu ideal, é isso que o povo quer que o
melhor seja feito, e lá não, lá simplesmente a gente vai escutar, a gente vai escutar quais
são os pontos fortes, o que você tem de recurso hídrico, reserva legal, de açude, de mão
de obra, qual a sua área para a gente poder transformar em oportunidade e identificar as
ameaças porque se a pessoa o que normalmente a gente vê uma pessoa que não dá certo
o negócio dela é porque ela não identifica as ameaças, só as oportunidades. aconteceu
isso com o laticínio em Guarani, com vários laticínios, foram capitalizando, queijo dá
dinheiro, mas não viram a ameaça, precisamos construir uma ETE- Estação de
Tratamento de Esgoto, o meio ambiente chegou e fechou, a gente precisa identificar as
ameaças a gente porque sim todo mundo já chega passou por isso a gente quer criar um
plano botar a empresa cria um projeto de governo estamos no executivo queremos
desenvolver cidade não tem dinheiro para tudo não adianta prometer para tudo não é
verdade não tem dinheiro então a gente tem que identificar quais são as fraquezas quais
são as forças quais são as oportunidades ameaças para saber a onde investir e para isso
temo parceiros, temos Siccob, tem Banco do Brasil tem parceiros da Pif Paf da pega
frangos de produtores e podemos fazer essa parceria, a Bela Ischia que a gerente já falou
comigo que produzir orgânico ela compra então a gente precisa entender quais são as
fraquezas e depois no segundo momento a gente trazer as oportunidades geralmente
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quando a pessoa tá executivo com algumas políticas públicas não depende somente tipo
assim estrada rural, acho que todo município tem problema de estrada rural, é uma coisa
que não depende só do município, às vezes dentro da propriedade passa aquela enxurrada
ele precisa do proprietario liberar para fazer uma barraginha e desacelerar essa água então
preciso da liberação então todo mundo tem que estar envolvido então assim o objetivo eu
estou pretendendo marcar em junho entendeu um evento com 40 pessoas mas se for 41
pessoas uma de 20 e outra de 21 e assim por diante eu quero escutar, vai estar lá em
Emater, vocês estão convidados também para escutar para gente focar naquilo que
realmente vai trazer o resultado porque sim eu estive numa palestra de um executivo
esqueci o nome dele ele falou assim, o segredo do sucesso é muito trabalho muita
dedicação e conhecimento, o pessoal pega 5 horas da manhã 6 horas da manhã e o pessoal
já tá trabalhando então dedicação e trabalho tem está faltando conhecimento, agora que
tipo de conhecimento é esse, é isso que a gente vai ter que escutar para saber o que o
SENAR pode ajudar o que a instituição privada para ajudar o que o legislativo para ajudar
o que o executivo pode ajudar, então é isso que vim pedir, em junho estou querendo
marcar evento , vamos começar a divulgar na rádio de Rio Novo, nós temo o apoio da
rádio, criar esse movimento e escutar, tem a exposição também , acho que o executivo
vai fazer esse ano, então é importante a gente escutar for fazer algo que de retorno e
divulgue os nosso produtos então é isso queria agradecer mais uma vez mais uma vez ao
Eduardo e a todos os vereadores pela palavra pela atenção e estou à disposição para
qualquer dúvida para qualquer tipo de mobilização também em algum local. Palavra com
o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Agradeceu a presença do
Senhor Alberto Toledo, disse que nossas raízes são rurais e que pode contar com esta casa
e todos os vereadores. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Fez
uso da palavra para também agradecer ao Senhor Alberto e dizer que foi muito importante
a reunião que tiveram com há algum tempo atrás com ele, representantes da Emater e do
Simpar, e naquela oportunidade deixaram as portas da câmara abertas para que
retornassem e tentassem essa parceria, que ficava muito feliz por ele estar retornando e
tem certeza que todas as demandas que chegam nesta casa as vezes não tem a
oportunidade de todos estarem presentes mas sempre tem algum representante, que e tem
o pensamento de que onde tem um vereador tem a Câmara Municipal de Rio Novo, que
foi muito bem falado sobre matriz swot, para que seja analisado as forças e as fraquezas,
e não deixar passar as oportunidades, que torce para tudo dê certo e com certeza estará
presente no evento. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: O vereador
usou a palavra para agradecer ao senhor Alberto por mais uma vez estar nesta casa e trazer
conhecimentos, que ele é uma pessoa que o município precisa pois tem um entusiasmo
muito grande, como bem disse o presidente nossas raízes são rurais e acha que o ponto de
partida para resgatar Rio Novo, gerar emprego, gerar renda e qualidade de vida é o meio
rural, que na pior das hipótese sacia a fome, se não estiver dando lucro, leva alimento
4702

para dentro de casa, o maior problema é que passaram para monocultura, passaram para
o gado de corte, esqueceram o gado de leite, esqueceram de plantar frutas e legumes, e
esse despertar é muito importante, que Rio Novo já foi o maior produtor de arroz da
região, é preciso incentivar os pequenos produtores, e disse ao Senhor Alberto que conte
sempre com ele. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Parabenizou o Senhor
Alberto Toledo pelo excelente trabalho que vem realizando como mobilizado do SENAR,
que já foi presidente do Sindicato e sabe das dificuldade que um mobilizador tem em
montar um curso, e as vezes por melhor que o curso seja as pessoas tem dificuldade de
abraçar a oportunidade, que muitas vezes existe uma desconfiança por parte do produtor
por conta do curso ser gratuito, na verdade são ótimos cursos onde é passado não só a
parte teórica como também prática, disse ainda que esse fórum vai ser muito bom, escutar
e entender as demandas de cada, que essa organização de colocar todos os poderes em
harmonia é o grande passo para Rio Novo voltar a ter um identidade econômica como
disse o Vereador Allan deixar de ser a terra do foi do leite, foi do queijo e passar a ter
uma atividade sólida, mas para isso é preciso da pessoa que vai até o produtor que ouvi o
produtor, mas que mostre também para o produtor o porquê não está tendo resultado, o
vereador falou ainda que pode falar com propriedade sobre os cursos do SENAR e da
credibilidade desses cursos, quem faz um desses cursos aproveita e participa das aulas,
sai com um conhecimento enorme, isso serve para todos os cursos do SENAR, mesmo
que a pessoa não vá exercer atividade ela ganha um grande conhecimento, que
anteriormente a parceria do Sindicato com o SENAR estava faltando essa pessoa que vai
buscar, ouvir e ser amigo do produtor, disse que é muito simples chegar e criticar o
trabalho do produtor, mas convencer convencê-lo continuar na atividade e fazer alguma
adequação, e é essa a função que o Senhor Alberto está exercendo, com muito amor,
porque tem que ter amor e gostar de lidar com o produtor, e ele que não é de Rio Novo e
está demonstrando um amor muito grande por esta cidade, que estava certo que não só
ele mas todos os demais vereadores como todas as pessoas que querem o bem de Rio
Novo irão aplaudi-lo e dá-lo o suporte necessário para que ele não desista, se colocou à
disposição e pediu que quando tiver algum curso com a autorização do presidente que
seja informado a esta casa que possam estar auxiliando, e disse ao senhor Alberto que não
sabe como está a demanda atualmente mas anteriormente era muito pedido curso de
tratorista e se possível tentar trazer esse curso para o município. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Agradeceu a Presença do Senhor Alberto, disse que hoje
quem mais sofre é o pequeno produtor rural, que não tem como competir com os grandes
produtos, o que se vê são os pequenos produtores migrando para a cidade, por falta de
acessibilidade, falta de conhecimento, que essa iniciativa de escutar o produtor é a chave
de tudo, que acho que o executivo poderia criar um programa de informatização do meio
rural, com torres e repetidores de sinais, para levar ao campo um sinal de celular que seja,
comentou ter visitado um sitio perto do Povoado dos Neto que uma estudante enchia uma
4703

garrafa pet com brita e subia até no alto de um pasto para assistir aula, e isso é muito
triste, mas se via nela o trabalho e o entusiasmo, mas talvez se tivesse um repetidor de
sinal já auxiliava aquela família a não sair do campo, que achar a iniciativa do senhor
Alberto muito boa e como já foi dito por todos, o que depender deles estão aqui de portas
abertas. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Agradeceu ao Senhor
Alberto pelo amor e persistência e empenho no seu trabalho em ser essa ponte entre o
produtor rural e o conhecimento, que não é só ter o recurso financeiro é preciso ter o
conhecimento, parabenizou e endossou as palavras de todos os vereadores. Palavra com
o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Fez uso da palavra para endossar as palavras
do Vereador Daniel Geraldo Dias. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: O Vereador usou a palavra para informar que há 14 (quatorze) dias não é
registrado nenhum caso de coronavírus no município. Em seguida propôs uma moção de
aplauso ao Secretário de Saúde, pelo atendimento de médico especializado a população
do município. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Disse que o Secretario de Saúde tem feito um brilhante trabalho e pediu ao vereador que
formalizasse a moção para ser colocada em votação na próxima sessão. Palavra com o
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Usou a palavra para comentar um ocorrido e pedir
desde já o apoio de cada um dos vereadores, disse que esteve perto da capela mortuária
através da solicita da moradora Luciene, “disse que o irmão dela conhecido como Sapo,
que todos sabem do envolvimento dele com coisas ilícitas, mas tem um tempo que não
tem se envolvido e está disposta a para, eles limparam uma pequena área fizeram uma
horta e utilizam essa área para acessar a casa, porque não existe uma rua, apesar de ser a
rua Crisanto Rosa o mato está com uns dois metros de altura, sem aumentar em nada, que
não quer citar nome mas um funcionário da prefeitura chegou falando que não podia fazer
aquilo e iria acabar com a horas porque estava tudo irregular, que re4almente a pessoa
não pode chegar e usar, mas como a área estava toda cheia de mata e perigosa ligou para
o prefeito e ele ficou de ir no local, mais ainda não deve de tido tempo, mas que irá
conversar com ele na prefeitura e ver o que resolve, que talvez um projeto de lei de cessão
para ele poder usar o espaço, fez algumas fotos e ele está plantando vários tipos de
hortaliças, é um lugar para se manter limpo e menos um local para a prefeitura esta
limpando e tendo que dar manutenção, e vai esta ajudando uma pessoa que sempre esteve
envolvida com coisas ilícitas a estar tentando retornar para a vida social, não sabe o que
vai ser resolvido com o Ormeu, mas esta pensando em entrar com um pedido para o
executivo entrar com o projeto e peço a todos vocês que votem favorável. Palavra com
Francisco de Assis da Cruz: Disse que o Vereador Thárik está correto e pode contar
com ele no que for preciso para que o Sapo possa voltar ao convívio social. Agradeceu
ao Executivo por atender o requerimento nº 047/2022 de sua autoria referente a tampa de
bueiro na rua Francisco Borges Filho. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra
Borges: Disse que esteve em Belo Horizonte, esteve na Secretaria de Desenvolvimento
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Econômico em reunião com o Diretor Carlos Romualdo a pedido do Diretor Presidente
da Invest Minas João Paulo Braga e relatou aos vereadores o sobre a reunião. 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

__________ausente______________
Ivalto Rinco de Oliveira

________________________________
Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano

_______________________________
Tharik Gouvêa Varotto
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